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A magyar nyelv napja
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Hihetetlen tempóban alakul át a média világa, és
még gyorsabban változnak a médiafelhasználók
szokásai. A televízió ma már a sokadik információs
forrás, legalábbis a klasszikus formájában. Egyre
kevesebben vannak azok, akik tudatosan, este,
adott időpontban kapcsolják be a televíziót, hogy
megnézzék a napi híradót. Ha történik valami, abból
pillanatok alatt hír lesz a facebookon, néhány perc
elteltével megírja valamelyik hírportál, fél óra múlva
pedig bemondja a rádió. A lehető leggyorsabban,
legérdekesebben, leglátványosabban közölni a hírt.
Ez az igény a 21. században.
A Médiacentrum Debrecen ehhez az igényhez
igyekszik felnőni. Ha történik valami, azt mi írjuk
meg a leggyorsabban a Dehiren, mi fogalmazzuk
meg a legérdekesebben a Debrecen Rádió FM95-ön,
és mi mutatjuk be a leglátványosabban a Debrecen
Televízió kameráin keresztül. Ezt vállaljuk hírcentrumként.
Ugyanakkor továbbra is értéket teremtünk.
Tájékoztatva és szórakoztatva a Debreceni Korzóban, lenyűgözően és érdekfeszítően a Debreceni
Médiaműhely dokumentumfilmjeiben, reklámfilmjeiben, vagy akár 3D-s animációiban.
A városi tévéből komplett médiavállalat lett
hosszú évek fáradságos munkájával. A minőségi
tartalom eddig is megvolt, a mostani feladatunk,
hogy a működést hatékonyabbá, a formát pedig
vonzóbbá tegyük.
Ezért újjászületik a Debrecen Televízió, megújul
a Dehir.hu, átalakul a Debrecen Rádió FM 95, megszépül a Debreceni Korzó és kiteljesedik a Debreceni
Médiaműhely.
Így lesz a „détévé”-ből Médiacentrum Debrecen!
Vida Gyula,
a Médiacentrum Debrecen
főszerkesztője
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Jadviga
párnája

Premier előtt
Harcsa Veronika énekes és Gyémánt Bálint gitáros osztálytársak
voltak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén.
Egyikük Brüsszelben, másikuk
Oslóban tanult tovább, mégis
egymás legfontosabb zenésztársai lettek. Együttműködésükhöz
eddig hat lemez, valamint számtalan külföldi és hazai koncert
kötődik.

Tell Her című új albumukat
a debreceni közönség már a
budapesti lemezbemutató előtt
hallhatja. A dalok rendkívül személyes ihletettségűek, egyaránt
hordoznak magukban mélységet,
felszabadultságot és humort.
Kortárs jazz és improvizatív
popzene egyedi találkozásának
lehetünk fültanúi november 24én a Kölcsey Központban. n

Hangok diadala
Négy zenei óriás, négy remekmű, amelyek valódi mágikus zenei pillanatokat hoznak Debrecenbe.
Beethoven legrövidebb és egyik legderűsebb műve
– az I. (C-dúr) szimfónia – az álmain mosolygó fiatal
lélek költeménye, amelyet a koncertprogramban J.
Haydn – I. (C-dúr) gordonkaversenye követ, Onczay
Csaba, Kossuth- és Liszt-díjas csellóművész szólójátékával. Debussy zongoraműve, az Ys szigetén
elsüllyedt katedrális legendájából építkező
darab viszi a hallgatóságot egészen
Sztravinszkijig. A Tűzmadár a szerző
hosszú és termékeny életművének jelentős pontja; 1910-es
párizsi bemutatóján tomboló lelkesedéssel fogadta
közönség
és kritika, s
népszerűsége azóta is töretlen.
Erről november 22-én a debreceni
közönség is megbizonyosodhat a
Kölcsey Központban. n

Regényként íródott, és 1997-ben
jelent meg először a Jadviga
párnája. Olvasói és kritikai fogadtatás hamar a kortárs magyar
irodalom emblematikus alkotásává avatta.
A szlovákok lakta magyar
faluban játszódó történet az első
világháborútól a szlovák nemzeti
ébredésen, a Magyar Tanácsköztársaságon és a második
világháborún át ível, és – utolsó
szereplőjének sorsával – eljut a
közelmúltig. Szerelem, kiszolgáltatottság, árulás és a huszadik
század végzetszerűségei irányítják a szereplők sorsát.
Osztatní András (vagy Ondris)
az esküvője napjától kezdődően
írja bejegyzéseit. Egy varázslatos
nő – Jadviga – lett a felesége,
mégis már a nászéjszakától
kezdve úgy érzi, valami nincs
rendben. Hamarosan megszületik a gyermekük, Miso, akinek
felcseperedése újabb fejezetekkel
gazdagítja a naplót. Osztatní
András és Jadviga viszonya azonban nemhogy tisztulna, egyre
homályosabb és rejtélyesebb lesz:
házasságtörési és „vérfertőzési”
történetté válik.
A bemutató november 25-én
lesz; a főbb szerepekben SárköziNagy Ilonát és Kiss-Gergely Mátét
láthatjuk. Az olvasópróba fotóját
Máthé András készítette. n
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Jézus Krisztus Szupersztár
A műfaj igazi legendája érkezik Debrecenbe novemberben.
Andrew Lloyd Webber és Tim Rice
rockoperája forradalmasította a
zenés színházat. Főhőse nemcsak
a címszereplő Jézus. Egyenrangú
társa Júdás, aki kétségbeesett
igyekezettel próbálja megérteni barátja cselekedeteit,
de mindhiába. Kérdéseire
rejtélyes válaszokat kap,
és egyre világosabbá válik:
olyan történetbe csöppent,
amelynek folytatására csekély hatása
lehet – csakúgy, mint
a többi szereplőnek,
Pilátustól Heródesig,
Mária Magdolnától
Kajafásig. Egy hét
eseményeibe tömörül
minden emberi és

emberfeletti történés: Jézus és
híveinek jeruzsálemi bevonulásától a keresztre feszítésig tart a
cselekmény. Lloyd Webber zenéje
friss és elsöprő, egyik nagy sláger
követi a másikat.
Egy nagy ívű pálya első mérföldköve áll most – modern
és látványos köntösben – a
debreceni közönség elé a
Madách Színház előadásában, november 18-án és
19-én 19 órától a Főnix
Csarnokban. A főbb
szerepekben Feke
Pált, Serbán Attilát
(képünkön), Gallusz
Nikolettet, Sasvári
Sándort és Csonka
Andrást láthatjuk.
A rendező: Szirtes
Tamás. n

O Segíts Csokonainak! Családi napra várja vendégeit a Debreceni Irodalom Háza – a magyar
nyelv napja alkalmából – november 13-án 10 órára. Csokonai
Vitéz Mihály volt az első magyar
költő, aki irodalmi tehetségéből
szeretett volna megélni, ám az
1700–1800-as évek fordulóján

ez, bizony, nem volt lehetséges.
A szervezők most visszaforgatják az idő kerekét, s ha a diákok
segítenek a költőnek, kiadhatja
verseit zsebkönyv formájában! A
magyar nyelv napján a résztvevők – számos nyelvi játék
segítségével – maguk is bűvészkedhetnek a szavakkal. n

O A sárig kicsi kígyó. Különleges kamarajátékra várják a gyerekeket a Vojtinában.
A történet a titok körül forog. Titok mindig is volt és lesz. A titok valami elhallgatott,
rejtélyes tény, akár varázsereje is lehet. A titoktartás kötelesség. Ha valaki mégis megszegi,
annak súlyos következményei lehetnek. A kicsi kígyó nagy titkot őriz, és szeretne tőle
megszabadulni. Ennek sikeréhez egy megbízható segítőtársra lenne szüksége. Valakire, aki
szavát adja, hogy idő előtt nem mondja el senkinek a kettőjük immár közös titkát...

Nyílt nap az
Agórában
Rendhagyó, ingyenes programok várják az érdeklődőket a
tudományos élményközpontban
november 20-án.
Semmi sem lehetetlen! – ezt
bizonyítja be a debreceni közönségnek Hajnóczy Soma kétszeres
bűvész világbajnok november harmadik vasárnapján az Agórában.
A látogatók nemcsak az izgalmas interaktív játékokat próbálhatják ki, lesznek látványos
kémiai és fizikai kísérletek, naptávcsöves és robotikabemutató,
óriásbuborékok, kreatív foglalkozások, az esti órákban pedig
fényjáték. Hogy rámutassanak,
a tudomány jól megfér a művészettel, a gyerekeknek a Csicseri
és Borsó zenél, de koncertet
ad a Szeptember trió, a Malaga Quintet és az Éva Presszó
zenekar is.
Az ismert rádiós műsorvezető, Rákóczi Ferenc viszi a szót
egész nap, és minden órában
nyereményeket is kisorsol.
A programok ingyenesek, de
regisztrációhoz kötöttek. Az
előzetes regisztráció november
8-án indul.
Bővebben az országos nyílt
nap rendezvénysorozatról:
https://nyiltnap.szechenyi2020.hu/  
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Kelet-Magyarország legnagyobb
el az itteni műhelyekben készülő filmalkotások.
De sikeres kommunikációs projektek és promóciós
reklámfilmek is fémjelzik a cég tevékenységét.
A közvélemény-kutatások pedig rendre azt mutatják, hogy azok a debreceniek, akiket érdekel, mi
történik a városban, nem tudnak és nem is akarnak
megkerülni minket. Igyekszünk ott lenni mindenütt,
ahol történik valami fontos. Célunk, hogy gyorsan,
korrekt módon, minél több csatornán juttassuk el
a híreket a közönséghez, akik – a DTV mellett – a
Dehir.hu hírportálról, a Debrecen Rádió FM95-ből
és a Debreceni Korzóból is tájékozódhatnak az eseményekről. Lényeges az is, hogy a médiacentrum
műhelyeiben egyaránt hangsúlyos a tartalomszolgáltatás és a hírek előállítása.

Átalakult és új néven működik tovább
a Debrecen Városi Televízió Kft. Milyen
hatással lesz a helyi sajtó életére az,
hogy létrejött Kelet-Magyarország legnagyobb médiacentruma? Mit jelent ez
a debreceniek számára? Szabó József,
a Médiacentrum Debrecen Kft. igazgatója szerint új korszak kezdődik a helyi
sajtópiacon.
Honnan indult ez az egész?
Több mint harminc éve, 1984 óta működik a Debrecen Városi Televízió Kft., mely ma már nemcsak a
vidék országszerte elismert és legnagyobb televízió
ja. A cég egyre komplexebb feladatokat vállalt fel a
média működési területein. Ide tartozik az is, hogy
vezető szerepet tölt be a Helyi Televíziók Országos
Egyesületében, emellett hasonló pozícióra törekszik
a Helyi Rádiók Országos Egyesületében is. A világ is
változik; mi is igyekszünk követni a változásokat.
A Debrecen Városi Televízió Kft. ugyanis sokkal több,
mint egy helyi televízió.
Mennyiben több, másabb?
A televízió mellett hírportál, rádió vagy éppen ez
a színes információs magazin is a debrecenieket
szolgálja, amit épp a kezében tart az olvasó… Munkatársaink részt vesznek közvetítőkocsis produkciókban, jelentős szakmai és közönségsikereket érnek

Ez mit jelent a gyakorlatban?
Különböző területeken dolgozó szakembereink egymást segítve, egymással együttműködve vesznek
részt a hírgyártás és a hírszolgáltatás folyamataiban. Így gyakorlatilag mindaz, ami a városban
történik, több csatornán eljuthat a fogyasztókhoz. Szerintem nagyon jó gárda dolgozik nálunk;
szakmailag és emberileg egyaránt erős csapat.
Fontos, hogy figyeljünk a hírekre, a közönségre – de
egymásra is.

Szabó József 1957-ben született. Oklevelet szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Budapesti Műszaki
Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és az Oxford
Brookes Universityn. 25 éve oktat a
Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéken; habilitációs dolgozatát a helyi
média működéséről írta. Foglalkozik a
fenntarthatóság és a média együttműködési lehetőségeivel. 20 éve segíti
a Debrecen Városi Televízió munkáját,
idén június 30-áig a gazdasági területet irányította, de – műszaki végzettsége alapján – jelentős részt vállalt a
technikai fejlesztések kidolgozásában.
Az elmélet és a gyakorlat összefüggéseiről több tudományos publikációban
és könyvben értekezett.
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médiacentruma Debrecenben
las, értékes alkotásokkal előállni, ám a filmkészítő
médiaműhelynek ezentúl is fontos szerep jut az új
portfólióban, hiszen nagy feladatok várnak majd rá
a virtuális díszletek létrehozásában. Összességében elmondhatom: célunk, hogy minden területen
még magasabb szintű megoldásokkal és még
színvonalasabb tevékenységgel szolgáljuk majd ki a
közönséget.
Nem ismeretlen ez a cég az Ön számára, hiszen gazdasági, pénzügyi területen korábban
is itt dolgozott.
1998-tól voltam gazdasági vezető a televíziónál,
azt megelőzően pedig a felügyelőbizottság tagjaként volt rálátásom a működésére. Szóval éppen
húszéves a kapcsolatunk.

A változások már el is indultak. Mi történt
eddig?
A rádió műsorszerkezete már átalakult; nagyon
sok pozitív visszajelzést kapunk, hogy tetszik ez a
hallgatóinknak. A televízió új látványvilágát most
teszteljük: nagyon modern, friss és hangulatos
lesz; erről hamarosan meggyőződhetnek nézőink is.
Amikor október 20-án sajtótájékoztatón bejelentettük a médiacentrum létrejöttét, és bemutattuk az
új, virtuális stúdiót, vendégeink láthatták: ez már
– túlzás nélkül – a jövő televíziózása. A Korzó friss
dizájnt kap, a Dehir.hu pedig – az internet előretörésével – a kommunikáció zászlóshajója lesz. Van,
ami nem változik: továbbra is szeretnénk színvona-

Ez nem kis idő. Milyen tervei vannak az elkövetkező évekre?
Legfontosabb feladatomnak tartom a Médiacentrum Debrecen Kft. elismertségének növelését, piaci
pozíciójának javítását. Ez egyrészt azt jelenti, hogy
a különböző partnerek számára olyan megjelenési
lehetőségeket biztosítsunk, ami számukra előnyös,
és a cég árbevételét növelni tudja. Másrészt olyan
változásokat kívánunk elindítani, ami a lakosság
számára is a lehető legteljesebb információs hátteret biztosítja. Ez elsősorban a rádió és a televízió
műsorainak átalakítását jelenti, de emellett a Dehir.
hu is hamarosan új külsőt kaphat. A lényeg, hogy
a Médiacentrum Debrecen Kft. vezető szerepe
továbbra is minden részterületen érvényesüljön, a
médiamegjelenést keresők számára megkerülhetetlen partner legyen. n
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A tehetségkutató győztesei
Nagy sikere volt az idei tehetségkutató versenynek, melyet a
Debrecen Rádió FM95 és a Debrecen Televízió indított. Sokan
jelentkeztek, a verseny szoros, a
tét nagy volt: lehetőséget kapni
a média világában.
A rendezvény ünnepélyes díjátadóját a Fórumban tartották
október 28-án. A jelentkezőkre a
közönség is szavazott: a legtöbb
lájkot Takács Panna kapta, aki
egy 10 ezer forintos Fórum vásárlási utalványt vihetett haza.
A verseny rádiós kategóriájának fődíjasa Pinczés Mariann,
a televíziós kategóriáé Hegymegi Fani. Nyereményük egyegy, a Dryvit Profi Kft. által
felajánlott 100 ezer forint értékű Fórum vásárlási utalvány,
és egy-egy hosszú hétvége a

hernádvécsei Hotel Vécsecity
kastélyszállóban.
A rádiós kategória második
helyezettje Rádai Andrea, a harmadik a közönségdíjas Takács
Panna, a különdíjas pedig Vincze
Ákos. A televíziós verseny második helyezettje Gyönyörű Ta-

O 1956 debreceni középiskolás mondott közösen verset Debrecenben október 27én a Csapó utcai sétálóövezetben a forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve.
A diákok Buda Ferenc versét szavalták el, amiért a költőt börtönbe zárták.

O Ifjúsági koncertek. A Kodály Filharmónia Debrecen iroda
fontos missziója, hogy az ifjúságot megismertesse a klasszikus zene
semmi máshoz nem fogható élményével. A jövő koncertlátogató
közönségét kínálják meg évről évre, kifejezetten a fiataloknak szánt
koncertekkel. Az előttünk álló évadban több mint tíz alkalommal készül
a Kodály Filharmonikusok zenekar, illetve a Kodály Kórus óvodásoknak,
általános és középiskolás diákoknak szóló műsorral. Akár a Kölcsey
Központban, de meghívásra, adott oktatási intézményekben vagy a
Belvárosi Közösségi Házban is láthatjuk, hallhatjuk őket. Legközelebb
ez utóbbiban, november 10-én és 11-én: ezeken a napokon 9, 10.15 és
11.30 órától zenélnek a legkisebbeknek – a Két bors ökröcskéről. n

mara, a harmadik helyen Simon
Kitti végzett, a zsűri különdíját
pedig Szilágyi Edit kapta.
A további díjakat az ÖrdögPapír Kft., a Grand Casino, a
Hotel Lycium Átrium étterme és
a Hotel Vécsecity kastélyszálló
ajánlotta fel. n
O Tárlatok a Modemben.
Az idei év utolsó két hónapjában
öt kiállítást és egy kamaratárlatot láthatunk még a Modemben.
November 19-én nyílik az idén
újraindult Debreceni Nemzetközi
Művésztelep tematikus kiállítása,
a Bevésődés/Imprinting. A reformáció 500 éves évfordulójára
emlékezik a Jézus élete című
tárlat, mely november 25-től
látható, valamint Korniss Péter
Betlehem című kiállítása (képünkön): ez november 26-án nyílik,
ahogy Szalay Lajos bibliai témájú
rajzainak tárlata is. A MyBudapest
Photo Project című kiállítás a fedél
nélkül élők szemszögéből mutatja
be Budapestet. A képeket novem
ber 29. és december 4. között
láthatjuk. Az Art deco a pusztán
című tárlat Sajó István életművét
állítja középpontba: ez december
8-tól várja látogatóit. n
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Af
Méltó

1956 – Egy nép kiáltott. Ünnepi táncjáték a Duna Művészegyüttes, a Magyar
Állami Népi Együttes, a Magyar Táncművészeti Főiskola, a Bihari Táncegyüttes felnőtt és
gyermek csoportja és a Pilisi Kolibri Táncegyesület előadásában a Kölcsey Központban
október 16-án 19 órától
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Szederke megtalálta igazi önmagát
Kétszeres BL-győztesként érkezett Debrecenbe.
Hosszú, szenvedésekkel teli utat tett meg a
Nantes elleni góljaiig Sirián Szederke.
A fiatal beálló 2014 nyarán szerződött a Lokihoz,
hiszen a világ legjobb csapatában, Heidi Löke mögött alig jutott játéklehetőséghez. Azonban utolérte
a balszerencse: augusztusban: egy felkészülési
meccsen súlyos sérülést szenvedett.
– Pedig semmi komoly mozdulat nem volt. Csak
védekeztem, nem löktek meg, nem ütközött a
térdem senkivel, egyszer csak ottmaradt a lábam.
Szörnyű érzés volt – emlékezett vissza az esetre a
beálló.
Már az első vizsgálatok sejtetni engedték, hogy
komoly a baj: az elülső keresztszalag sérült, és
a porc is. A műtétet Győrben végezték el, majd
kezdődhetett a hosszú rehabilitáció, a keserves,
időnként fogcsikorgató, önsanyargató gyógytorna,
melyre ráment a teljes bajnoki szezon.
2015 májusában, tíz hónapnyi szenvedés után,
egy edzőmeccsen érkezett el a debütálás ideje.
Sirián Szederke játszhatott, sőt szerzett is két gólt,
ám az igazi, a hozzá, a tehetségéhez méltó valódi
visszatérésre még várnia kellett.
A térd már ugyan százszázalékos volt, de a
nagyon hosszú kihagyás, természetesen, nem
múlt el nyomtalanul. Szederke tisztában volt vele,
hogy játékban fejlődnie kell, és nagy szüksége volt
meccsrutinra is, hiszen egy esztendő elteltével
kellett összeszoknia a csapattársaival.
És Szederke nekikezdett. Fokról fokra kezdte újra
felépíteni önmagát, szívós munkával, apránként.
Bobana Klikovac váltótársaként egyre inkább kapott

Sirián Szederke visszanyerte régi formáját
feladatokat Tone Tiselj vezetőedzőtől, a Nantes
elleni kupapárharc idején pedig övé lett a főszerep.
Boki ugyanis sérülten érkezett vissza a montenegrói
válogatott edzőtáborából, így aztán nyilvánvaló
volt, hogy posztján hatvanperces játékosként kell
majd helytállnia.
„Azért dolgozom, hogy egyre jobb játékos legyek!”
Szedi nem rettent meg a feladattól, a rá jellemző akaraterővel és kettőzött energiával feszült neki
a feladatnak. Már a kinti mérkőzésen is remekelt,
hiszen – négy gólt szerezve – jelentős részt vállalt
abból, hogy csapata minimális hátrányból várhatta
a debreceni visszavágót. A felejthetetlen hangulatú
meccsen, a Hódosban szintén a Loki egyik legjobbja
volt, fékezhetetlen energiával küzdött, és a gólokkal
sem maradt ezúttal sem adós. Nagyot lépett előre,
egy új szintre emelkedve.
Aztán a drámai körülmények között elbukott
továbbjutást az amúgy mindig mosolygós lány nagyon megsiratta. De biztosak lehetünk abban, hogy
hamar talpra fog állni.
– Azért dolgozom, hogy egyre jobb játékos
legyek – szokta mondani. S láthattuk, nem csak
beszél erről...
Kép és szöveg: Gurbán György

November
Nagyon elszomorította a kupavereség

9., 18 óra
19., 18 óra

DVSC-TVP–Alba Fehérvár KC
Siófok KC–DVSC-TVP

Fotók: Nagy Anita
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A bajnokság első öt fordulójában ötvenszázalékos teljesítménnyel, két-két győzelemmel
és vereséggel, illetve egy
döntetlennel a várakozásnak
megfelelően teljesítettek az
OB I-ben szereplő debreceni
vízilabdázók. Bár a Vasas elleni
fővárosi fellépés (10-11) és a
pécsi iksz (8-8) – némi szerencsével, jobb koncentrációval –
hozhatott volna több pontot is
a konyhára...
Képriportunk a novemberi feladatokra való felkészülésről számol
be. Fontos meccsek várnak a pólós legényekre, akik három hazai
meccset vívnak a soron következő
napokban. Érkezik a Szeged,
aztán az a Vasas jön Debrecenbe, mellyel a csoport 4. helyéért
ádáz harcot vívnak Kis István és
Komlósi Péter legényei, a hónap

végén pedig az A-csoport sereghajtója, a KSI ellen játszanak a
hajdúsági vízilabdázók.
A papírforma alapján a Vasas
elleni összecsapás dönthet a
felsőági rájátszásba jutásról.
A piros-kékek ellen már ismét
itt lesz a debreceniek csapatában a DVSE junior világbajnoka,
Tomasso Busilacchi is, aki november 3-9. között igazoltan hiányzik
majd az edzésekről és a Szeged
elleni bajnokiról, hiszen meghívót
kapott Alessandro Campagnától,
az olasz férfi vízilabda-válogatott
kapitányától, s egy hetes edzőtáborozásra Itáliába utazik. n

November
19. DVSE–Vasas (OB I)
23. DVSE–KSI (OB I)

O Edzés a Lovardában.
Szokatlan helyszínen tart
bemutató edzést Kemény
Dénes, a Magyar Vízilabda
Szövetség elnöke, a szövetségi kapitányként pólósainkat
három olimpiai bajnoki címig
vezető szakember. Az edzés,
természetesen, átvitt értelemben használandó – hiszen
a november 16-i, szerda este
fél hétkor kezdődő gyakorlás
színtere nem a víz, hanem
a színházterem, ahol az
aranyműves kapitány úgynevezett inspirációs előadáson
beszélget el az érdeklődőkről
a sikerhez vezető útról, a
munkáról, a lelki felkészülésről, a mindennapi életben
is használható technikákról,
feladatokról, megoldásokról.
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A debreceni hokisok jól kezdték
a bajnokságot, s aztán jött egy
viszonylag hosszú lejtmenet,
ám október közepe (három
gyors gól után 3-4 lett az UTE
elleni hazai meccs) óta nagyszerűen pörög a csapat.
A DHK bedarálta a Fradit (5-1),
lenullázta a belgrádiakat (6-0),
visszavágott az Újpestnek
(5-3), kupameccsen iskolázott
a HK Budapest ellen (7-3),
s a keleti bajnoki rangadón
térdre kényszerítette a medvét.
A debreceni együttes 2-0-ra
nyert, nagyban Jevgenyij Orlov
47 védésének köszönhetően.
A hajdúsági gárda január 8.
óta először győzte le a Jegesmedvéket – ez volt a nyolcadik
próbálkozás...
Ez utóbbi meccs után hüledezett
is a miskolciak vezetőedzője,
Doug Bradley: „Nem találok
szavakat a debreceni kapus
teljesítményére, olyan jelzők
jutnak eszembe, hogy fenomenális, fergeteges, parádés! A DHK
A DVTK Jegesmedvék elleni
sikert követően
így nyilatkozott
Jevgenyij Muhin, a debreceni
jégkorongozók
vezetőedzője is.
– A miskolci együttes – a játékerő és a játékosok képességei szerint is – a legjobb
a Mol-ligában. Komolyan
készültünk ellenük, az utolsó
másodpercig bíztunk a sikerben, noha a mérkőzésen is
érződött, hogy az övék az
erősebb csapat. Orlov kapus
ezúttal egészen rendkívüli
teljesítményt nyújtott, de az
egész csapatunk végig küzdött, hajtott, megérdemeltük
a győzelmet. Remélem, tartani tudjuk a ritmust a rövid
bajnoki szünetben is.

Fotók: DHK

Az orosz medve segédkezett
a Jegesmedvék legyűrésében

győzelme nyilván nemcsak az ő
érdeme, hanem a mezőnyjátékosoké is, akik hősiesen védekeztek,
fegyelmezetten s jól játszottak.”
A jégkorong Mol-liga alapszakaszának első harmada után a
DHK teljesítménylistáján 7 rendes
játékidős és 1 hosszabbításos
győzelem szerepel a pozitív
oldalon, a veszteségek között
pedig 1 ráadás-játékidejű és 6
„normál” zakó van. Azaz: éppen
a címvédő legyőzésével léptek
túl az ötvenszázalékos teljesítményen a debreceni hokisok, s a
15 meccsen begyűjtött 24 ponttal megkezdhetik felzárkózást az
élmezőnyhöz.
Örömteli, hogy összekovácsolódni látszik a csapat. A Kanadába igazolt, s ott immár a Minnesota farmcsapatából a második
ligába „felminősített” válogatott
Vay Ádám helyére nagyszerű kapust szerződtettek Orlov személyében, s előtte olajozottan működik az orosz mezőnysor is. Ami
pedig a hazai hokisokat illeti: a
régiek és az újak is remekelnek, s
igazolják, hogy a légiósok mellett
ők is kulcsszerepet tudnak vállalni. Berta Ákos, Németh Attila, Hári
Norbert, Kovács Viktor László,
Dancsfalvi Norbert, s a többiek
egyaránt sokat tettek az október
végi őszi hadjárat sikeréért.

A bajnokságban rövid pihenő
következik, a válogatott mec�csei miatt csak november 11-én
folytatódik a Mol-liga. Azon a
pénteken a Fehérvári Titánok
látogatnak a Debrecen Jégcsarnokba. Előtte, november 9-én,
szerdán a fővárosban Magyar
Kupa-meccs vár a DHK-ra, az
ellenfél a bajnoki listavezető MAC
Budapest lesz. n

November

11., DHK–Fehérvár (Mol-liga)
20., DHK–Ferencváros (Mol-liga)
28., DHK–Corona Brassó (Mol-liga)

13

Bízzunk a jövőben!
Közben lesz a válogatott meccs
miatti szünet, valamint az MTK
és a Haladás elleni idegenbeli
bajnoki, s csak december 3-án
jön a következő itthoni fellépés
(a Videoton ellen), mely egyben
hazai évzáró is, hiszen az esztendő utolsó mérkőzését az Újpest
kecskeméti albérletében vívja
december 10-én Pontes mester
társulata.
A megszokottnál halványabbra
sikeredett a Loki eddigi produkciója a 2016/17-es bajnokságban, hiszen a sorozat több mint
egyharmadának lepergetése után
még ötven százalékot sem éri el
a mérleg. Az 5 győzelmet, 3 döntetlent és 6 vereséget, 19-21-es
gólkülönbséget rögzítő eredménylista nem tehető a kirakatba...
Még akkor sem, ha a nemzetközi
(és hazai) kupakudarc, s az, hogy
a felkészülés kezdete óta immár
a harmadik tréner irányítja a
szakmai munkát, aligha ígért
gyors változást. Menet közben
a keret is teljesen kicserélődött,
kulcsjátékosok mentek, meghatározó emberek érkeztek – ám

Fotó: dvsc.hu

Nem látjuk sokat itthon a téli
kapuzárásig a Loki focistáit:
november első hétvégéjén az
újonc Mezőkövesd vendégeskedik a Nagyerdei Stadionban,
ám aztán egy hónap múlva
játszik ismét itthon a DVSC.

Feljött a csapat a tabella hetedik helyére
csapattá formálásuk időt vesz
igénybe.
De nézzük a pozitívumokat,
bízzunk a jövőben – miként
Leonel Pontes vezetőedző teszi
minden egyes megnyilatkozásában. S kétségtelen: a legutóbbi
három idegenbeli bajnokiján hét
pontot szerző DVSC feljött a
tabella a hetedik helyére.
– A mostani játék bizakodásra ad okot – mondta a gyirmóti
győzelem után, még a másik
újonc, a Mezőkövesd elleni hazai
meccs előtt a DVSC portugál
szakvezetője. – Ez még csak a

kezdet, ebből kell építkeznünk a
jövőben. Nagy akarattal, harapós
stílusban futballozva játszott a
csapat, mindenki teljes erőbedobással küzdött, s megszenvedett
a sikerért. Végre nemcsak helyzeteket teremtettünk, de gólokat
is rúgtunk. Bízom benne, hogy
az év hátralévő négy fellépésén
ezt a formáját mutatja a csapat,
tovább halad azon az úton, amely
felfelé vezet. Remélem, hogy nem
csak idegenben leszünk képesek
jó teljesítményre, hanem hazai
közönségünket is megörvendeztetjük győzelmekkel. n

T-Bútor: jó minőség, megfizethető áron
Minden olyan bútort megtalálhatnak a vásárlók a T-Bútor Outletben, amelyre lakásukban
szükségük lehet: konyhabútorok, franciaágyak,
étkező- és ülőgarnitúrák, gardróbok és
szekrénysorok széles választékából szemezgethetnek az érdeklődők. Mint azt az ügyvezető,
Vecsei János elmondta, boltjukban több mint
150-féle, azonnal elvihető ülőgarnitúra közül
válogathatunk. A nagy áruválaszték mellett
hangsúlyt fektetnek arra is, hogy áruházuk –
nevéhez híven – outlet, azaz nagyon alacsony
áron kínáljanak jó minőségű termékeket: egyes
darabokhoz akár fél áron is hozzá lehet jutni itt.
„A legnépszerűbbek a kanapék; ezeket
azért kedvelik és keresik a vásárlók, mert

90 százalékuk azonnal vihető, már akár aznap
este benne ülhetnek az otthonukban” – fejtette ki Vecsei János.
A T-Bútor Outletben főként magyar és
német termékek kaphatók, és minden áru
új, a házhoz szállítás Debrecenen belül pedig
díjtalan.
A bútoráruház tavaly júniusban nyílt
meg; másfél éves fennállása óta egyre több
érdeklődő keresi fel őket napi szintén. Ez a
fejlesztésekre is jó hatással volt: a megnyitáskor a 800 négyzetméteres boltban hárman dolgoztak, mára már több 2000 négyzetméteresre
nőtt az áruház mérete, és nyolc munkatárssal
működnek. Ez egy családi vállalkozás: Vecsei

János a feleségével és két közeli barátjával
együttműködve dolgozik a T-Bútorban. A bolt
a Nyugati Ipari Parkon belül a régi házgyár
területén található, a Balmazújvárosi út 10.
szám alatt. (x)

14

Szobafestőként dolgozott
az alpolgármester

Egészség
és remény
A mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet
október 7-én a cívisvárosban.
A DVSC felnőtt focistái, kézisei és
a Gladiators játékosai civilekkel
közösen vonultak a Petőfi térről a
Piac utcán át a Fórum elé. A távot Széles Diána alpolgármester
és Papp Csaba, az önkormányzat
tanácsnoka is megtette, futva.
Ezzel a felvonulással kezdődött
el Holnapom Egyesület egészségnapja, melynek részeként
változatos programokkal, szűrésekkel és tanácsadással vártak
mindenkit az üzletközpontban.
A résztvevők az ünnepélyes
megnyitó után magasba engedték az egészséget, reményt és
gyógyulást jelképező rózsaszín
lufikat. n

O Összefogás. Stratégiai
együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Debreceni Egyetemmel és a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemmel október 19-én. Az összefogás
célja – a 2023-as kulturális
főváros pályázat mellett – a
debreceni nemzetközi iskola
létrehozásával kapcsolatos
fejlesztési program kidolgozása is. A megállapodást
Papp László polgármester,
Jávor András, a Debreceni
Egyetem rektorhelyettese
és Fülöp József, a MoholyNagy Művészeti Egyetem
rektora írta alá. n

Nem módosított pályát Debrecen
alpolgármestere, ám ecsetet és
festéket ragadott. Széles Diánát
kihívta ugyanis Kecskemét
polgármestere. Nem akármire:
önkéntes munkára.
Széles Diána örömmel
vállalta a felkérést. Összefogott a Povolny Ferenc nevét
viselő iskola nyolc sajátos
nevelési igényű diákjával, az
iskola egyik mestertanárával,
és kifestette velük a debreceni
Gyermekklinika infektológiai és
gyermekimmunológiai osztályának két kórtermét.
Az alpolgármester elárulta: fontosnak érezte, hogy
a gyermekeknek segítsen, s
felhívja a figyelmet arra, hogy
lássák az emberek: „bárki tud
önkénteskedni, csak ki kell lépni
a komfortzónánkból, s máris
tehetünk valamit egy közösség
érdekében”. n
O Tréfás-est. A legendás
debreceni operaénekes 85. szü
letésnapja tiszteletére vidám
gálaestet rendeztek szeretett
színházában október 6-án.
A gálát eredetileg születésnapi köszöntésnek szánták, de a

művész nyáron elhunyt, így emlékező gálaműsor lett a köszöntésből. Tréfás György 1957-ben
került a Csokonai Színházba, s
innen vonult nyugdíjba. Pályája
során 159 szerepben láthatta őt
a közönség. n

O Hospice-ház. Szinte minden családot érint a rákbetegséggel járó küzdelem
– ez is elhangzott a Méltóság Mezeje program partnertalálkozóján. A 10 éve elindított
országos mozgalom célja, hogy a gyermekekből együttérző, gondoskodó felnőttek váljanak. Az október 6-án tartott jubileumi rendezvényen Papp László polgármester elmondta:
jövőre egy hospice-házat alakítanak ki a városban, ami a Kenézy Gyula Kórházban kap
helyet.
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Négyszáz munkahely
Megnyitotta globális pénzügyi szolgáltató központját Debrecenben a világ 56 országában több mint
18 ezer főt foglalkoztató, energetikai berendezéseket gyártó Flowserve Global Shared Services Kft.
Jelenleg közel 60 pénzügyi szakember dolgozik
a Vágóhíd utcai Lion Office Centerben található
irodában; a tervek szerint havonta húsz új dolgozót
vesznek fel.
– A Flowserve négyszáz ember foglalkoztatását
vállalta; ez a szám – reményeink szerint – még bővülhet is, ennek köszönhetően a debreceni középfokú és felsőfokú pénzügyi képzés komoly perspektívát kapott – nyilatkozta Papp László polgármester
a megnyitón. n

Közelebb a főpályaudvarhoz
Aláírták az együttműködési megállapodást a
debreceni intermodális személyszállítási központ
létrehozásának előkészítésére és megvalósítására
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel október
5-én a városházán. Az eseményen részt vett Papp
László polgármester, Nagy Róbert Attila, a NIF Zrt.
vezérigazgatója és Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős
államtitkára. Az új főpályaudvar megépítésével az
egyik legnagyobb beruházására készül Debrecen.
A közösségi közlekedés egységesítésén túl a 4-es
számú főút érintett szakaszát is átalakítja a város:
a felszín alá vezetik az utat. A NIF Zrt. 2017 elején
köti meg a szerződéseket a kivitelezőkkel, tavasszal
megindulhat a munka, a főpályaudvar pedig 2019ben készülhet el. n

O Öt és fél milliárd forintos beru
házással fejleszti gyártási kapacitását és
a kutatás-fejlesztés informatikai hátterét
debreceni gyárában a texasi központú National
Instruments – jelentette be Alex Davern, a
cégcsoport ügyvezető alelnöke az NI Hungary
megalakulásának 15 éves jubileumi rendezvényen október 18-án. Ezzel 210 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre Debrecenben. Papp László polgármester az eseményen
kiemelte: a National Instruments – a várossal,
a helyi közösségekkel, az egyetemmel való
széles körű együttműködése révén – hozzájárult Debrecen és a régió gazdasági szerepének
erősítéséhez. Mint mondta, az előttünk álló
tizenöt év biztosan túlszárnyalja majd a mögöttünk hagyott másfél évtizedet. n

O British Telecom: még több fiatalt várnak. Hosszú távra tervez Debrecenben a BT. Ez
rajzolódik ki abból a háromoldalú együttműködési
megállapodásból, amit október 17-én kötött a brit
telekommunikációs cég a Debreceni Egyetemmel és
az önkormányzattal. A vállalat folyamatosan bővíti
foglalkoztatási körét; a mostani együttműködés
révén várhatóan még több fiatal állhat majd náluk
munkába a későbbiekben is. A megállapodás szerint
a brit társaság három pilléren nyugvó támogatást
nyújt a debreceni egyetemistáknak és a középiskoláknak is. Az együttműködés másik két pillére a
társadalmi felelősségvállalás és a finanszírozási
szerepvállalás lesz. Szabó Zoltán, a BT ügyvezető
igazgatója elmondta, hogy a vállalat a következő
időszakban évente 100-100 fővel bővíti debreceni
munkatársainak számát. Az aláírást követően Papp
László polgármester hangsúlyozta: javultak a diákok
lehetőségei arra, hogy egyetemi diplomával szakmai karrierbe kezdhessenek. n
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Nemzeti ünnep a szabadság őrvárosában
A forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulója tiszteletére a Debreceni Egyetem szenátusa és
Debrecen képviselő-testülete
együttes ünnepi ülést tartott
október 23-án délelőtt az oktatási intézmény főépületének
aulájában.
Papp László polgármester beszédében hangsúlyozta: Debrecen a
magyar szabadság őrvárosaként
lett szikrája a forradalomnak,
s elsőként emelte magasba a
szabadság zászlaját.
„1956 olyan széles nemzeti
összefogást hozott létre, amely
megrémítette, s végül a rendszerváltáskor meg is buktatta az
elnyomókat. A forradalom 44 évvel később végül győzni tudott”
– mutatott rá Papp László.
Az ülést követően ezúttal is
a Melocco-szobornál volt a hagyományos megemlékezés, ahol
Kósa Lajos országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

Az 1956-as forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából érkezett a városba a T34-es
harckocsi. A Hatvan utcán helyezték el, hogy azok számára is megelevenedjen a történelem, akik már csak a tankönyvekből vagy szülők, nagyszülők elbeszéléséből ismerik az
eseményeket.
A politikus felidézte: a
forradalmárok nem mérlegeltek, akkor is küzdöttek, amikor a helyzet már
reménytelen volt,
világraszóló példát
mutatva ezzel;
olyan áldozatot
hozva, amely
megteremtette
a mai szabad,

demokratikus Magyarország
lehetőségét.
– Mi, magyarok, szabadok
vagyunk és azok is
maradunk; ragaszkodunk ahhoz,
hogy magunk
dönthessünk
sorsunkról –
mondta végezetül Kósa Lajos. n

O KÉT KIÁLLÍTÁS is nyílt az 1956-os eseményekhez kapcsolódva a Déri Múzeumban. A mi magyar
köztéri szobrászat világába kalauzol a Formába
öntött forradalom – 1956 emlékezete című tárlat,
míg az 56 – Egy végtelen mondat… az ötvenes évek
jellegzetes tárgyait tárja a közönség elé. Ennek
az időszaki kiállításnak a megnyitóján köszöntőt
mondott Simicskó István honvédelmi miniszter is,
aki úgy fogalmazott: „olyan a lelkületünk, amilyen
kevés nemzetnek adatik meg – erre a hihetetlen
mértékű hazaszeretet a legjellemzőbb”. A tárlatok
januárig látogathatók a múzeumban. n

O A szabadság galambjai. A forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai
tiszteletére emlékművet avattak a Csokonai
Színház előtti téren. Győrfi Lajos alkotását
Papp László polgármester és Komolay Szabolcs alpolgármester együtt leplezte le.
A négy méter magas szobor, melyen galambok repítik az ég felé a forradalom szimbólumát, a lyukas zászlót, az ’56-os emlékbizottság támogatásával készült el. n
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A magyar nyelv napja Debrecenben
2011-ben nyilvánította az
Országgyűlés a magyar nyelv
napjává november 13-át. Idén
ismét a Debreceni Művelődési
Központ szervez az ünnephez
méltó programsorozatot: városszerte 14 helyszínen várják
az érdeklődőket.. A magyar
nyelv napjának idei vezérgondolata: a látható nyelv.
A program kiemelt eseménye a Debreceni
Egyetem főépületének aulájában kap helyet
november 11-én, 11–12 óra között. Itt Hoffmann István előadása után több száz diák
együtt szavalja el Ady Endre Föl-földobott kő
című versét. A műsorban közreműködnek a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának
hallgatói, Vranyecz Artúr színművész,
Szatmári Tony dalszerző.
November 9-én, szerdán 16 órakor a
józsai fiókkönyvtárban játékos délutánt tartanak az Alsójózsai Nyugdíjas Kör tagjaival.
A Benedek Elek Fiókkönyvtárban 14-ig
látható könyvkiállítás nyílik.
11-én a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárban Babits Mihályra emlékeznek
halála 75. évfordulóján, az Újkerti FiókO Jól halad az aszfaltozás. Az Új Főnix Terv keretében
betervezett utak nagy felületű
aszfaltozásának háromnegyede
már elkészült. Ha az időjárás
nem szól közbe, a még hátra
maradt utcák felújítását is befejezik idén. Erről beszélt Komolay
Szabolcs alpolgármester a Szabó
Kálmán utcán tartott sajtótájékoztatón, melyen Danku Attila
önkormányzati képviselő is részt
vett október 20-án.
- Vannak utcák, melyek részben vagy egészben megújulnak,
és 11 olyan utca is aszfaltburkolatot kap, ahol korábban nem
volt. A beruházás 2,1 milliárd
forintba kerül – mondta az alpolgármester, aki felidézte, hogy
elsőként a Leiningen utcán kezdődött el az utcák nagy felületű
aszfaltozása – az Új Főnix Terv
keretében – még áprilisban. A
tervek szerint közel félszáz utcát
tesznek rendbe részben vagy
teljes egészében. Ez 400 ezer
négyzetméternyi aszfalt cseréjét
jelenti. n

könyvtárban tárlat nyílik Vizuális költészet
Magyarországon a 17. századtól napjainkig
címmel. A Benedek Elek Fiókkönyvtárban
10 és 14 órától játék lesz a szavakkal. (S itt
9-én 14-ig látható könyvkiállítás is nyílik.)
November 12-én 19.30-tól a Nagyerdei
Víztoronyban ismét KULTerdő-program lesz
Áfra János, Csontó Lajos, Imreh Sándor,

Lázár Domokos, Závada Péter részvételével,
Pogrányi Péter moderálásában.
November 13-án 10 órától családi
napot rendeznek a Debreceni Irodalom
Házában Segíts Csokonainak! címmel.
A Kölcsey Központban 16 órától a Rutkai Bori
Banda lép fel Sárkányjárgány című interaktív
műsorával.
November 14-én, hétfőn a Csokonai
Színház nyelvkommandója „megszállja”
a várost, és nyelvi akadályok elé állítja a
járókelőket. 17 órakor a nagyszínpadon
Arany János aranypénze címmel lesz műsor:
a színészek kedvenc verseikből válogatnak.
Ezen a napon interaktív foglalkozásokat
tartanak általános iskolásoknak a Belvárosi
Közösségi Házban 10–12.30 és 14–15.30
óra között. A Csapókerti Közösségi Házban
10 órakor a Csicseri és Borsó zenekar ad
koncertet, az Újkerti Közösségi Házban pedig
zenés, dalos, interaktív foglalkozást tartanak
óvodásoknak.
November 15-én 8–16 óra között
Papp Tibor alkotásaiból rendeznek vizuális
költészeti tárlatot a Szent Józsefben.
November 17-én 10 órától mesematinét tartanak óvodásoknak a Kismacsi
Közösségi Házban. n
O Ötödik Debrecen! Toplistákat állított össze 2017-re a világ
legjelentősebb utazásikalauz-kiadója, a Lonely Planet. Az egyik
ilyen listán a legjobb ár-érték
arányú helyeket vették számba:
ezen az ötödik a cívisváros.
A Lonely Planet azt írja, történelme nagyon gazdag, ugyanakkor
mégis modern település Debrecen,
ahol egyre jelentősebb teret nyer
a kortárs művészet, nyáron pedig
fesztiválokkal telnek meg az utcák. Mint írják, diszkont légitársaságokkal hét európai országból is
elérhető Debrecen, mely nyitott a
külföldi látogatók előtt. n

O INTELLIGENS ZEBRA működik
immár a Tőzsér utca és az István
út kereszteződésében. A modernizált gyalogátkelőhely a szenzoros
oszlopoknak köszönhetően érzékeli
a gyalogosokat, akik át akarnak
kelni a zebrán. Az aszfaltba épített
ledlámpák villogása figyelmezteti
az autósokat a gyalogátkelőhelyre,
így könnyebben megelőzhetőek a

balesetveszélyes helyzetek. Az átadáson Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte: az Új Főnix Tervben
több milliárd forintos projektek
vannak, olyanok, amelyek esetében XXI. századi megoldásokat
szeretne alkalmazni a város. Mint
mondta, ez is pontosan ilyen, a
közlekedésbiztonság szempontjából rendkívül előnyös megoldás. n

18

20

Már az idősek 30 százaléka is
internetezéssel tölti a szabadidejét
Dr. Bene Editet, a Debreceni Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának vezetőjét kérdeztük az Egészséges
és Aktív Időskor című programról, amely idén indult a
városban, jótékony hatásait pedig a rövid adatgyűjtés
után hamarosan érezhetik is a helyiek.
Mit lehet tudni a programról?
A város Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat pályázati partnereként 2013-ban pályázott erre a norvég finanszírozású
programra, amely 95 százalékos támogatásban részesül, a helyi önkormányzatnak pedig öt százalékot kell ehhez hozzátennie. A projekt az
önkéntesek közreműködésével segíti az időseket, és a női esélyegyenlőséget kiemelten fontos pontként kezeli. A megvalósítás első lépéseként egy részletes kérdőívvel kerestük fel a városban élő időseket, mely
felmérés eredményeként egy helyzetértékelő tanulmány készült el.
A programunk gyakorlati kivitelezéséhez pedig a tapasztalatok alapján
egy szervezeti modellt dolgoztunk ki a partnerekkel
együttműködve.
Mire kérdeztek rá az adatgyűjtés során?
A közel 400, hatvan év fölötti lakost bevonó
kérdőívezés során sok részletre kérdeztünk
rá: kivel él együtt, hány éve él Debrecenben, rendelkezik-e
valamilyen
fogyatékossággal, milyen a
szociális helyzete,
tagja-e valamilyen közösségnek.
Visszaköszöntek azok az
adatok itt is, amelyek
szerint sok idős korú
él egyedül, gyakori a
passzív pihenéssel töltött
idő, melynek nagy részét a
tévézés tölti ki. Érdekes adat
az is, hogy a megkérdezettek 30 százaléka használja a számítógépet, és az internetről tájékozódik. A kérdőíves lekérdezés során egyfajta bizalmatlansággal kellett
megküzdenünk, bár ez nem csoda, hiszen mi is arra kérjük az időseket,
hogy óvatosak legyenek, és ne nyissanak ajtót idegeneknek. A projekt
gyakorlati megvalósításához a Magyar Református Szeretetszolgálat
toboroz önkénteseket az idős emberek segítésére.

Debrecen

Milyen céllal toboroznak önkénteseket?
Azért, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat ki tudjuk
egészíteni egy többlet szolgáltatással, mindenképpen önkéntesek
bevonására van szükségünk. Az önkéntesek egynapos felkészítő képzésen vesznek részt. A kérdőívek eredményei alapján a megkérdezettek
közül sokan azt válaszolták, nincs szükségük külső segítségre, ugyanis
a természetes védőháló, a családtagok, a barátok és a szomszédok jól
ellátják őket. A lehetséges szolgáltatások ismertetése során viszont
kiderült, hogy szívesen vennének egy kis beszélgetést, örülnének, ha
valaki elkísérné őket a boltba vagy az orvoshoz. Egészen sokan, 45-en
jelentkeztek már nálunk önkéntesnek, a projektben pedig minimum
10 főt kell foglalkoztatni; ők fognak majd 65 idős ember segítéséről
gondoskodni. De több önkéntest is kell majd felkészítenünk, hiszen
alakulhat úgy, hogy valaki időközben meggondolja magát, vagy nem
rendelkezik már szabadidővel a tevékenység ellátásához.
Mit gondolnak az idősek az önkéntes tevékenységről?
Sokaknak furcsa volt az, hogy valaki ezeket ingyen, csak a jó élmény
átélése miatt vállalja. Egy részük nem is hallott még az önkéntességről,
aki pedig igen, az már korábban is foglalkozott vele. Úgy gondoljuk,
Debrecenben van ennek hagyománya, s akár a fiatalok, akár az
idősebbek között találni olyanokat, akik szívesen nyújtanak segítséget.
Sokan igényelnének közreműködést például a kertészkedésben, de
többen említették az ablakmosást, a közös beszélgetést, a házimunkát.
A legtöbb válaszadó azt mondta, szeretné, ha nem dohányzó, tiszta és
rendes ember lenne a segítője, és sokuk inkább női segítségre szavaz.
A legfontosabb kritérium mégis az volt, hogy megbízható személy
ajánlja nekik az önkéntest; ez jelenti számukra a bizalom fő forrását.
Miből áll az önkéntesek képzése?
Ne gondoljunk speciális képzettségre: itt a segítőkészség a fontos!
Egyfajta viselkedésmód elsajátítása szükséges, hogy kialakuljon a jó
kapcsolat az idős ember és az önkéntes között. Folyamatosan lehet
jelentkezni erre a programra; leginkább annak ajánlanám ezt, aki szeret segíteni. Türelmes, empatikus embereknek való ez a tevékenység,
és olyanoknak, akik rendelkeznek szabadidővel is, hiszen heti egy-két
alkalommal jelent elfoglaltságot. Akár 60 év feletti, jó egészségi
állapotú emberek is kipróbálhatják magukat önkéntesként. A projekt
ötéves fenntartási időszakot ír elő, így bízunk benne, hogy hosszú
távon érezhetik jó hatásait a helyiek.

„Az Egészséges és Aktív Időskor projekt (projektazonosító:
HU11-0002-A1-2013) a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2009-2014 támogatásával valósul meg.”

a gondoskodó város
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 8–11.
A tudomány hete az Agóra Tudományos
Élményközpontban.
O November 8., kedd, 8 óra
Mesés zenék: az V. Bocskai István Lövészdandár Debreceni Helyőrségi Zenekarának hangszerbemutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 8., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O November 8., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.
Bérletes előadás. Elmúlt a nyár, itt az ősz..
Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 8., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti K. Házban.
O November 8., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.

O November 8., kedd, 20 óra
Kulterdő a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 9–14.
Képtelen képversek. Könyvkiállítás a Józsai
Fiókkönyvtárban.
O November 9.
Origamikiállítás az Újkerti Közösségi Házban.
O November 9., szerda
Életreformklub-est az Újkerti K. Házban.
O November 9., szerda, 9 óra
Horgolt játékok. Kiállítás Vasváry Gyuláné
Liza horgolt babáiból a József Attila-telepi
Könyvtárban.
O November 9., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.
Bérletes előadás. Elmúlt a nyár, itt az ősz…
Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 9., szerda, 10 óra
Gyaloglóklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 8., kedd, 13 óra
Pulykakaland. Filmvetítés a Delta moziban.

O November 9., szerda, 13 óra
Pulykakaland. Filmvetítés a Delta moziban.

O November 8., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O November 9., szerda, 13 óra
Márton lámpácskái. Márton-napi hagyományok a Nagymacsi Közösségi Házban.

O November 8., kedd, 15 óra
Meridián torna a Homokkerti K. Házban.
O November 8., kedd, 16 óra
A Debreceni Fotóklub kiállításának
megnyitója a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.

O November 9., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar Liszt
termében.
O November 9., szerda, 16.30
Torma Mária és Cserna Csaba előadóművészek estje a DAB-székházban.

O November 8., kedd, 16.30
Örmény viselet, öltözködés – kiállítással
egybekötött könyvbemutató a Méliuszban. O November 9., szerda, 17 óra
Hulló falevél. Versek az öregségről a Benedek
O November 8., kedd, 17 óra
Elek Fiókkönyvtárban.
Ámon és Théba felemelkedése. Berényi
Ernőné előadása a Belvárosi Közösségi Házban. O November 9., szerda, 20 óra
A lámpás én vagyok. Tanárok éjszakája a
O November 8., kedd, 17 óra
Debreceni Irodalom Házában.
Borest a Józsai Közösségi Házban. Meghívott
vendég: Heit Loránd borász (Bihardiószeg).
O November 10.
Variációk. A Bokréta Foltvarró Kör kiállítása a
O November 8., kedd, 17 óra
Csapókerti Közösségi Házban.
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O November 10., csütörtök
O November 8., kedd, 19.30
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 óra: Elmúlt a
Salsaest! Egy forró kubai éjszaka az Ifjúsági
nyár, itt az ősz. 10 és 14 óra: Álomszövő
Házban.
Pendula. Bérletes előadás.

A TÍMÁRHÁZBAN november 25-ig
látható ifj. Fazekas István fazekas
népi iparművész kiállítása
O November 10., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska-zenebölcsi a Józsai Közösségi
Házban.
O November 10., csütörtök, 14 óra
Márton-napi hordógurítás és más vidám
játékok. Családi délután némettanulással a
Méliusz Könyvtárban.
O November 10., csütörtök, 16 óra
Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében a Benedek Elek Könyvtárban.
O November 10., csütörtök, 16 óra
Téli tárolás és gyümölcsfák telepítése. Rád
Péter előadása a Homokkerti K. Házban.
O November 10., csütörtök, 16.30
Hatvanszor ’56. 1956-os visszaemlékezések, történetek. Könyvbemutató a Méliusz
Könyvtárban.
O November 10., csütörtök, 17 óra
Karácsony, újév, farsang, húsvét. Incze
László szimbólumkutató előadása a Méliusz
Könyvtárban.
O November 10., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.
O November 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O November 10., csütörtök, 19 óra
Migráció és Európa. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő előadása a Kölcsey
Közponban.
O November 10., csütörtök, 19 óra
A martfűi rém – díszelőadás. Vendégek
a film alkotói az országos premier napján az
Apolló moziban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O November 10., csütörtök, 19.30
Jazzbarátok Köre: Trio Musicz a Nagyerdei
Víztoronyban.

a magyar nyelv napja alkalmából a Nagyerdei
Víztoronyban.
O November 13., vasárnap, 10 óra
Segíts Csokonainak! Családi nap a Debreceni Irodalom Házában a magyar nyelv napja
alkalmából.

O November 10–11.
Márton-napi hordógurítás és más vidám
játékok. Családi délután némettanulással a
Méliusz Könyvtárban.

O November 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.
A sárig kicsi kígyó.

O November 11., péntek
Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat a magyar
nyelv napja alkalmából a Belvárosi K. Házban.
O November 11., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O November 11., péntek, 9.30
Adventre hangolva. Kézműves foglalkozás
óvodásoknak az Újkerti Közösségi Házban.
O November 11., péntek, 10 óra
Márton-napi sütögetés a Homokkerti Közösségi Házban. Márton-napi sokadalom a
Kismacsi Közösségi Házban.
O November 11., péntek, 10 óra
Az írás története. Nagy Sándor Zoltán előadása a József Attila-telepi Könyvtárban.
O November 11., péntek, 11 óra
Ünnepi műsor a magyar nyelv napja alkalmából a Debreceni Egyetem Főépületének
Aulájában.
O November 11., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz.
Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 11 ., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O November 13., vasárnap 10.30
Vasárnapi tudomány: Bogarászás. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
FŐHŐS. A Momentán Társulat
korábban nagy sikerrel szerepelt
városunkban. Improvizációs estjük
november 16-án ismét teli lesz meglepetésekkel. Nem csoda, hiszen ők
maguk is azt vallják: „Mi sem tudjuk,
mit teszünk 5 perc múlva”… Ezúttal
Tóth Krisztina költő, író, műfordító
lesz a vendégük. Fotó: Emmer László

O November 11., péntek, 19 óra
Márton-napi vigasság a Józsai K. Házban.
O November 11., péntek, 20 óra
Esti Kornél. Koncert a Víztoronyban.
O November 12., szombat
KULTerdő: A magyar nyelv napja, lírai
zenék és képek a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 12., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.

O November 12., szombat, 10.30
O November 11., péntek, 14 óra
Történelem az építési iratokban, avagy
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő élményegy botcsinálta helytörténész vallomása.
koncertek a Zeneművészeti Kar Liszt-termében. Papp József helytörténeti kutató előadása.
A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület
O November 11., péntek, 14 óra
programja a Déri Múzeumban.
Márton-napi hordógurítás és más vidám
játékok. Családi délután némettanulással a
O November 12., szombat, 14.30 és 15.30
Méliusz Könyvtárban.
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O November 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókert Közösségi Házban.
O November 11., péntek, 17 óra
A Wass Albert Kör felolvasó estje az Újkerti
Fiókkönyvtárban.
O November 11., péntek, 17 óra
Élő irodalom – élő könyv. Elisa Roth Mikle:
Csillogó könnycseppek című könyvének bemutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 11., péntek, 20 óra
Club Akusztik – Az Ifjúsági ház zenei klubjának koncertje az Ifjúsági Házban.

O November 12., szombat, 15 óra
Motollás mulatság a kisfarsangban. Szövés és fonás, festés és rajzolás. Felcsíki játékok
és gyimesi táncház a Homokkerti K. Házban.
O November 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 13., vasárnap, 16 óra
Rutkai Bori Banda: Sárkányjárgány – interaktív mesekoncert sok játékkal, tánccal a magyar nyelv napja alkalmából a Kölcsey
Központban.
O November 13., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O November 14.– december 11.
Józsa János – 80. Emlékkiállítás a Kölcsey
Központban.
O November 14–17.
Debreceni irodalmi napok a Kölcsey Központban és más helyszíneken.
O November 14., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz.
Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 14., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti
Közösségi Házban.
O November 14., hétfő, 14 óra
Tini klub: Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos vezetésével az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 14., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A korai anya-gyermek
kapcsolat. Mudri Sándorné óvodai pedagógus
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 14., hétfő, 10 óra
Csokonai Színház: Arany János aranypénze.
A Csokonai Színház színészei kedvenc verseikből válogatnak.
O November 14., hétfő, 19 óra
Elektro-akusztikus zenei hangverseny a
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 15., kedd, 9 óra
O November 12., szombat, 18 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
Vadászgörény-szépségverseny és kisállat- egészségmegőrzésről, betegségek megbemutató a Csapókerti Közösségi Házban.
előzéséről az Ifjúsági Házban.
O November 12., szombat, 19.30
KULTerdő: Közös hang? – Líraiság képzőművészetben, zenében és irodalomban

O November 15., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz.
Álomszövő Pendula.
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O November 15., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti K. Házban.

Élő operaközvetítés a londoni Royal Opera
House-ból az Apolló moziban.

O November 15., kedd, 14 óra
A Mezősi házaspár irodalmi műsora a
Belvárosi Közösségi Házban.

O November 15., kedd, 19.30
Salsaest! Egy forró kubai éjszaka az Ifiházban.

O November 15., kedd, 15 óra
Diavetítés – Csatlakozás a Nagy Dia naphoz a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O November 15., kedd, 16.30
Mikolás Tibor építész emlékkiállítása a
Méliusz Könyvtárban.
O November 15., kedd, 16.30
Lovas Márton Levente ny. múzeumigazgató-helyettes tárlatvezetése a Déri
Múzeumban.
O November 15., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O November 15., kedd, 17 óra
Kotricz Tünde kiállításának megnyitója a
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O November 15., kedd, 18 óra
KULTerdő: Alföld-díjasok estje a Nagyerdei
Víztoronyban.
O November 15., kedd, 19.15
Hoffmann meséi /Les Contes D’Hoffmann.
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O November 16., szerda, 18.30
Inspiráció! Az Élménysorozat rendezvénye a
Lovardában. Vendég: Kemény Dénes, a magyar
vízilabda-válogatott volt szövetségi kapitánya.

O November 16., szerda
Életreformklub-est az Újkerti K. Házban.

O November 17., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Apró Hősök – a KÁVA
Kulturális Műhely előadásában).

O November 16., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Apró Hősök (színházi
nevelési előadás a KÁVA Kulturális Műhely
előadásában).

O November 17., csütörtök, 10 és 14 óra
Jégkirálynő. A Nektár Színház előadása a
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O November 16., szerda, 12 óra
Erzsébet- és Katalin-napi bál a Belvárosi
Közösségi Házban.

O November 17., csütörtök, 10 óra
Mesematiné a magyar nyelv napja alkalmából
óvodásoknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O November 17., csütörtök, 14 óra
O November 16., szerda, 13.30 és 14.45
Újkerti egészség nap az Újkerti K. Házban.
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő élménykoncertek a Zeneművészeti Kar Liszt-termében. O November 17., csütörtök, 16 óra
Elmondom hát mindenkinek.
O November 16., szerda, 16 óra
A Méliusz Könyvtár X. Diákkonferenciája a
Faludi Filmklub: Magyar csapat. Még 50 perc. Józsai Fiókkönyvtárban. Téma: Kedvencem
Mentál Filmklub. Filmvetítés a Delta moziban. legyen a kedvenced!
O November 16., szerda, 17 óra
Jelmezbál: Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal a Méliusz Könyvtárban.
O November 16., szerda, 17 óra
Köztéri művészeti alkotások Debrecenben.
Kotricz Tünde előadása az Újkerti Könyvtárban.

O November 17., csütörtök, 16.30
Emlékeink gyors röptű hintáján. Irodalmi
est Csizmadia Évával a Debreceni Irodalom
Házában.
O November 17., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 20., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. A DE Zeneművészeti
Kar Régi Zenei Műhelyének koncertje a Kölcsey
Központ Bényi Árpád-termében.
O November 20., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O November 21., hétfő
Vojtina Bábszínház, 10 óra: Ogajlo csodaszarva. Bérletes előadás. 10 és 14 óra: Babusgató.
Bölcsőszínház.
O November 21., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti
Közösségi Házban.

CSICSERI ÉS BORSÓ: koncert a Csapókerti Közösségi Házban november 14-én
10 órakor a magyar nyelv napjának programjaihoz kapcsolódva

O November 17., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Úton az egészséges érzelemvilág felé. Az indulatosságtól a türelemig.
Kovács Tiborné és Dankó Ferenc lelki gondozók
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O November 19., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.

O November 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 19., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör felnőtteknek a Déri Múzeumban.

O November 17., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés előadás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.
O November 17., csütörtök, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat. Rosella régizenei együttes hangversenye a
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O November 18 és 19.
Jézus Krisztus Szupersztár. Rockopera két
részben a Főnix Csarnokban.
O November 18., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O November 18., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
O November 18., péntek, 16 óra
Szatyor Csapókert Közösségi Házban.
O November 18., péntek, 17.30
Házi körözött és krémtúró készítése. A
Szatyor Klub előadása a Csapókerti K. Házban.
O November 18., péntek, 20 óra
Fran Palermo // I am Soyuz // Disco For
Common People party a Víztoronyban.
O November 18., péntek, 22.30
A félelem éjszakája az Apolló moziban.
Maratoni vetítéssorozat 4 filmmel.

O November 19., szombat, 10 óra
Avarok napja a Déri Múzeumban.

O November 19., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O November 19., szombat, 15 óra
27 éves a józsai shotokan karate. Ünnepi
rendezvény a Józsai Közösségi Házban.
O November 19., szombat, 16 óra
Ifiház családi délután a Karikás Egyesülettel az Ifjúsági Házban.
O November 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 21., hétfő, 13 óra
Rió 2. Filmvetítés a Delta moziban.
O November 21., hétfő, 14 óra
Barangolás az európai népek zenéjében a
Belvárosi Közösségi Házban.
O November 21., hétfő, 14 óra
Tini klub: Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos vezetésével az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 21., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 22., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O November 22., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
O November 22., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti K. Házban.
O November 22., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.
O November 22., kedd, 13 óra
Rió 2. Filmvetítés a Delta Moziban.

O November 19., szombat, 19 óra
Törköly-táncház az Ifjúsági Házban.

O November 22., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O November 19., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban.

O November 22., kedd, 15 óra
Meridián torna a Homokkerti Közösségi
Házban.

O November 19., szombat, 20 óra
Ági60 – Kontroll Csoport a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Ogajlo csodaszarva.
Babusgató. Bölcsőszínház.
O November 20., vasárnap, 10 óra
Uniós fejlesztések nyílt napja rendezvénysorozat, 2016 – Észak-alföldi régió:
Művészet és tudomány az Agóra Tudományos Élményközpontban.

O November 22., kedd, 16.30
Győrfi Lajos szobrászművész tárlatvezetése a Formába öntött forradalom című
időszaki kiállításon a Déri Múzeumban.
O November 22., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O November 22., kedd, 19 óra
Universitas Debrecen-hangversenysorozat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.
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O November 22., kedd, 19 óra
Fedák Sári. Szűcs Nelli színművész önálló
estje a Déri Múzeumban.

és Mérnöki Fesztivál. A DE Természettudományi és Technológiai Karának nyílt napja az
Agórában.

O November 22., kedd, 19.30
Salsaest! Egy forró kubai éjszaka az Ifiházban.

O November 23., szerda, 13 óra
Rió 2. Filmvetítés a Delta moziban.

O November 22., kedd, 19.30
Hangok diadala a Kölcsey Központ nagytermében. Közreműködi8k: Onczay Csaba –
gordonka, Kodály Filharmonikusok Debrecen.
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

O November 23., szerda, 14 óra
Adventre készülünk. Kézműves foglalkozás a O November 24., csütörtök, 18 óra
Nagymacsi Közösségi Házban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 23., szerda
Adventre hangolva kiállítás az újkerti
tárgyalkotó körök munkáiból az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 23., szerda
Életreform klub est az Újkerti K. Házban.
O November 23., szerda
Papp Csilla könyvbemutatója a Nagyerdei
Víztoronyban.
O November 23., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
O November 23., szerda, 10 óra
Gyaloglóklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 23., szerda, 12 óra
iTTKutathatsz – Természettudományos

O November 24., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.
O November 24., csütörtök, 17 óra
Logók, reklámgrafika, politikatörténeti
jelképek a XX. században. Incze László szimbólumkutató előadása a Méliusz Könyvtárban.

O November 23., szerda, 16.30
Galánfi András előadóművész estje a
DAB-székházban.

O November 24., csütörtök, 19 óra
Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje a Kölcsey Központ Báltermében.

O November 24.
Józsa egy éve. Törőcsik László fotókiállítása a
Józsai Közösségi Házban.

O November 25–27.
VI. Országos Szaxofonos Találkozó a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 24., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.

O November 25., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O November 24., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska-zenebölcsi a Józsai Közösségi
Házban.
O November 24., csütörtök, 13.30
Csapó filmklub. A Pulykaland című film
vetítése a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 24., csütörtök, 16 óra
Faludi-filmklub: Zsolt és Kriszta. Mentál
filmklub a Delta Moziban.

O November 25., péntek, 9 óra
Megyei műveltségi vetélkedő a Csapókerti
Közösségi Házban.
O November 25., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
O November 25., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
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az ördög három arany hajszála. Családi
előadás. A sárig kicsi kígyó. Kamarajáték.

O November 25., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókert Közösségi Házban.

O November 27., vasárnap, 10 óra
Gyapjú-nap a Déri Múzeumban Dezsőné
Borbély Emma és Paróczainé Simay Ildikó szövő
népi iparművészekkel.

O November 25., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éveseknek a
Méliusz Könyvtárban.
O November 25., péntek, 17 óra
Prof. Dr. Péter Mózes kiállítása a DABszékházban. Megnyitja Szénási Miklós író,
újságíró. Közreműködik a Debreceni Egyetem
Monteverdi énekkara .

O November 27., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A természet ereje.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 27., vasárnap
Adventi gyertyagyújtás I. 15 órától a
Kismacsi, 16.30-tól a Nagymacsi Közösségi
Házban és a Józsa Parkban

O November 25., péntek, 17 óra
Boldogság Klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
Téma: Társas kapcsolatok.
O November 25., péntek, 19 óra
A 30 éves PG Csoport koncertje a Kölcsey
Központ Nagytermében.
O November 25., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 26., szombat, 9 óra
Foltvarró műhely a Csapókereti K. Házban.
O November 26., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.
O November 26., szombat, 10 óra
Családi kézműves hétvége a Tímárházban.
Játszóházi program. Mikulásra készülünk!
Mikulás csizma készítése.
O November 26., szombat, 10.30
Örömteli várakozás. Adventi családi délelőtt
a Református Kollégium Múzeumában.
O November 26., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Olajképek. Játékos
foglalkozássorozat az Agórában.

OGAJLO CSODASZARVA: igazi családi
előadást, különleges hangulatú
bábregét hoz a Vojtinába a rozsnyói
Meseszínház november 20-án és 21-én

O November 26., szombat, 15 óra
Debreceni bormustra a Déri Múzeumban.
O November 26., szombat, 16 óra
Egy kísérlet margójára? Szászi Róbert előadása a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O November 26., szombat, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat. Christian Wirth (Franciaország) szaxofonművész hangversenye a DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.

O November 27., vasárnap, 16 óra
A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának ünnepi istentisztelete a
Nagytemplomban.
O November 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O November 27., vasárnap, 17 óra
Felgyúlnak a város ünnepi fényei, ünnepi
térjáték és első adventi gyertyagyújtás
a Kossuth téren. Adventnyitó ökumenikus
istentisztelet a Nagytemplomban a görög
katolikus, a római katolikus és a református
püspök szolgálatával, énekel a Vox Iuventutis,
a Kicsinyek Kórusa és a nagytemplomi gyülekezet kórusa.
O November 28.
Adventi kiállítás és vásár a Hal Köz Galériában december 23-ig.
O November 28., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték. Szertartásszínház-rítusjáték.

O November 26., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 26., szombat, 20 óra
Town Of Saints (Hollandia) // helyi meglepetés zenekar a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 28., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lomtalanítás. Színházi
nevelési előadás.

O November 26., szombat, 15 óra
Advent a Tégláskerti Ref. Templomban.

O November 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy

O November 28., hétfő, 14 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz

Lassítsuk le az időt!

szabadidőnket. Aki már ki is választotta
a számára kedves programot, jegyét
egyszerűen, sorban állás és kezelési költség
nélkül megvásárolhatja a Tourinformirodában, ahol – a debreceni rendezvények
mellett – budapesti és országos színház- és
koncertjegyek is kaphatók. Az irodában
tetszőleges összeggel megváltható
ajándékutalvány pedig ideális meglepetés
a novemberi névnaposok – Katalinok,
Erzsébetek, Andrások – számára, de
akár karácsonyra is, mert, bizony, lassan
elkezdhetjük törni a fejünket a karácsonyi
ajándékötleteken is.

A szeptemberi iskolakezdéssel mintha
minden évben felgyorsulna az idő. A dolgos
hétköznapok, hetek, hónapok szinte szempillantás alatt telnek el, és egyszer csak arra
eszmélünk, hogy lassan decembert írunk,
és egy újabb év telt el. Az idő lelassítására,
a pillanatok még teljesebb megélésére
számos lehetőségünk adódik ősszel is.
Vehetünk egy lazító fürdőkúrát a
debreceni termálfürdőben, tehetünk
egy frissítő sétát a csodálatos őszi
színekben pompázó Nagyerdei Parkban,
vagy ellátogathatunk egy tartalmas
kulturális programra vagy vérpezsdítő

sportmérkőzésre. Programokban az ősz
sem szűkölködik: megannyi komoly- és
könnyűzenei koncert, színházi előadás,
gasztronómiai, családi és hagyományőrző
rendezvény, sportesemény 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, melynek segítségével akár
hónapokra előre is tervezhetjük a
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
Könyvtár X. Diákkonferenciája a Józsai Fiókkönyvtárban. Téma: Ajánlom, hogy olvasd
Te is! – 10–13 éves diákoknak.
O November 28., hétfő, 14 óra
Baráti találkozó az Ezüst Évek nyugdíjas
klubbal a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 29., kedd
Programok a Digitális Planetáriumban
az Agóra Tudományos Élményközpontban
(december 21-éig).
O November 29., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O November 29., kedd
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra: Paradicsomjáték. Szertartásszínház-rítusjáték.
10 óra: Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. Családi előadás.
O November 29., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti K. Házban.

A FIATAL FÉNYKÉPÉSZ, Puskás Dániel végigsétálta az El Camino francia útvonalát. Az úton nagyon sok fotót készített; ezekből nyílik tárlat november 26-án az
Élettudományi Galériában

O November 30., szerda, 16.30
Wisinger István könyvbemutatója A Nobel-díjas kém címmel a DAB-székházban.

O December 3., szombat
Suba Attila & the Soul Fools Band koncert
az Adventi Színpadon.

O November 29., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lomtalanítás. Színházi
nevelési előadás.

O November 30., szerda, 17 óra
Csokonai lakhelyei Debrecenben. Papp
József helytörténeti kutató vetített képes
előadása a a Debreceni Irodalom Házában

O December 3., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 29., kedd, 15 óra
Meridián torna a Homokkerti K. Házban.

O November 30., szerda, 20 óra
A Jazzbarátok Köre és a Goethe Intézet
bemutatja: Julia Kadel Trio a Víztoronyban.

O November 29., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.

O November 29., kedd, 16 óra
Nagy Imre: Tücsök a máglyán. Felolvasóest
a Benedek Elek Fiókkönyvtárban. A verseket
előadja Galánfi András népművész.
O November 29., kedd, 16.30
Helytörténeti kutatások és kutatóműhelyek. Fejezetek a történeti Bihar és Debrecen
tánctörténetének évszázadaiból. Kavicsánszki
Máté előadása a Méliusz Könyvtárban.

O December 1., csütörtök, 17 óra
Úton az egészséges érzelemvilág felé.
Kovács Tiborné és Dankó Ferenc lelki gondozók
előadása a Méliusz Könyvtárban.
O December 2., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az
Ifjúsági Házban.

O December 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O December 3., szombat, 18 óra
Dicséretes ez gyermek. Magyar és középeurópai muzsika a karácsonyi ünnepkörből
(XV–XVIII. század). A Musica Historica együttes
műsora a Déri Múzeumban.
O December 4., vasárnap
Énekes hagyományőrző vonulás a régi
városházától, majd második adventi gyertyagyújtás a Kossuth téren.

O November 29., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 2., péntek, 17 óra
Zenés záróra az Újkerti Fiókkönyvtárban.
A zongoránál Kovács Lajos.

O December 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacs és nyálka
2.0. Ismeretterjesztő programsorozat az
Agórában.

O November 29., kedd, 19.30
Mágikus pillanatok. Közreműködik: Kodály
Filharmonikusok Debrecen, vez.: Kovács János.

O December 2., péntek, 20 óra
Colorstar-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 4., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 29., kedd, 20 óra
KULTerdő: #Háy come Beck (Háy János //
Beck Zoltán) a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 30., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy
az ördög három arany hajszála.
O November 30., szerda
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra: Paradicsomjáték. Szertartásszínház-rítusjáték. 14 óra:
Lomtalanítás. Színházi nevelési előadás.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Cs. Horváth Judit munkái
– Józsai Közösségi Ház, november 18-ig

70 éves a forint, 90 éves a pengő
– Hal Köz Galéria, 26-ig

Matits István alkotásai
– Újkerti Közösségi Ház, 21-ig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:
Őseink hite
– kiállítás a Szent Anna-székesegyházban.

Kökényné Szarka Emma tárlata
– Józsai Közösségi Ház, 21-ig
70 éves a forint, 90 éves a pengő
– Kismacsi Közösségi Ház, 25-ig

Álmodó magyarok – Történetek Debrecen
irodalmából.
– Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
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O December 5., hétfő
Mikulás-program a Kossuth téren.
O December 5., hétfő, 15 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz
Könyvtár X. Diákkonferenciája. A Méliusz
Könyvtárban a téma: Könyvmoly vagyok,
vállalom! Az Újkerti Fiókkönyvtárban: A tudás
az, mi felemel.
O December 6., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az
Ifjúsági Házban.
O December 6., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.
O December 6., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O December 6., kedd, 16 óra
Ékszerkiállítás Kesztler Ibolya munkáiból
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.
O December 6., kedd, 17 óra
A Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör kiállításának megnyitója a Benedek
Elek Fiókkönyvtárban.
O December 6., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

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

O SÉFAKADÉMIA. Remek szakácsok és
izgalmas fogások várnak a Séfakadémia
(Karinthy Frigyes utca 16.) látogatóira.
November 14-én, 25-én és december
2-án és 5-én 18 órától Szendrei Bencével
főzhetnek, 16-án és 23-án Csomós
Andrással, 21-én Rózsa Attilával, 28-án
Hamza Imrével. Gyermekkurzusokat
november 19-én és december 3-án 15
órától tartanak Királyné Rábai Eszterrel.

O December 7., szerda, 10 óra
Gyaloglóklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O December 7., szerda 16 óra
Mit jelent számunkra Jézus várása?
Versekkel az adventről a Benedek Elek
könyvtárban. A verseket előadja a Ötvös László
református lelkész.
O December 7., szerda, 16 óra
Majzik Ilona Szerelmi rabszolgák című
könyvének bemutatója. A Rizikó klub foglalkozása a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O December 7., szerda, 16.45
A Wass Albert Kör összejövetele a Méliuszban.
O December 7., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Franz

Arnold – Ernst Bach: Apa csak egy van?!
Bohózat, a Pódium Színház előadásában.
O December 8., csütörtök, 10 óra
Rossz a Jézus kis csizmája. Adventi műsor
a Kuckó Művésztanyával a József Attila-telepi
Könyvtárban.
O December 8., csütörtök, 16.30
Korompai Balázs muzeológus rendhagyó
tárlatvezetése a Déri Múzeumban.
O December 8., csütörtök, 17 óra
A nagy ugrások, az evolúció és az emberiség kultúrtörténete folyamán. Incze László
szimbólumkutató előadása a Méliuszban.
O December 9–10.
XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó.
Megnyitó a Kossuth téren.
O December 9., péntek, 14 óra
Schubert és a korál. Karasszon Dezső előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O December 9., péntek, 16 óra
Szófia és a rilai kolostor. Tóth Pál vetítéssel
egybekötött előadása a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O December 9., péntek, 17 óra
Kézen fogva. A Vasárnapi Iskola-mozgalom kiállítása a Méliusz Könyvtárban.
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Közeledik az advent ideje
Ismét küszöbön az adventi időszak. November utolsó vasárnapján, 27-én 16 órakor a Nagytemplomban ünnepi istentiszteletet
tart a Debreceni Református
Kollégium Általános Iskolája, majd
ezt követően, 17 órakor felgyúlnak a város ünnepi fényei. Ünnepi
térjátékot rendeznek a Kossuth
téren, és meggyújtják az első
adventi gyertyát. Ezt követően
18 órakor adventnyitó ökumenikus istentisztelet helyszíne lesz a
Nagytemplom a görög, a római
katolikus és a református püspök
szolgálatával. Az eseményen a
Vox Iuventutis, a Kicsinyek Kórusa
és a nagytemplomi gyülekezet
kórusa énekel.
December 1-jén és 2-án az
adventi színpadon zenés programokat szerveznek, a Debreceni
Karitatív Testülettel összefogva,
3-án és 4-én pedig Mikulás-hétvégét tartanak kisvonatozással
a Nagyerdei Kultúrpark, a Vojtina
Bábszínház, a DMK, az Ifiház és

Főnix Rendezvényszervező ös�szefogásával a belvárosban és a
Nagyerdőn.
3-án Suba Attila & the Soul Fools
Band lép fel az adventi színpadon, 4-én pedig folytatódik az
adventi gyertyagyújtás sorozata.
Énekes hagyományőrző vonulás

indul a régi városházától, majd
a második adventi gyertyagyújtás következik a Kossuth téren,
18 órától pedig zenés áhítat lesz
a Nagytemplomban a Debrecen
Helyőrségi Zenekar szolgálatával
és Haja Zsolt operaénekes közreműködésével. n

Dicséretes ez gyermek
Különleges karácsonyi dallamokkal közelít az ünnep december elején a Déri Múzeumban. A 15–18.
század magyar és közép-európai
dallamait a Musica Historica
együttes előadásában hallhatja a
közönség december 3-án 18 órától. Az együttes 1988-ban alakult
Budapesten, Csörsz Rumen István
vezetésével. Tagjai – a klasszikus
és régi zenei hangszerek mellett
– magyar és kelet-európai népi
hangszerekkel is foglalkoztak.
Zenei világukról azt vallják: a több
száz éves művek mai állapo-

tukban néha valóban távolinak
tűnhetnek, de – a színpadi produkciókon túl – gyermekprogramokon,
reneszánsz táncházakban vagy
akár térzeneként visszanyerhetik
életerejüket, s nem régiségük, hanem izgalmas, érdekes hangzásuk
révén kerülhetnek kapcsolatba a
hallgatóval.
A régi muzsikát borostyánnal
benőtt, de lakható ódon házhoz hasonlítják a muzsikusok,
melyben – kis renoválás után –
nyugodtan élhetünk majd újabb
évszázadokig. n

Jön a Mikulás
Csizmafényesítő és Mikulás-váró
hetet szerveznek a Vojtina Bábszínházban.
Mint megtudtuk, december
1. és 8. között maga a Mikulás látogat el hozzájuk, hogy
a Szerencsés János, avagy az
ördög három arany hajszála című
bábelőadással kedveskedjen a
gyerekeknek. Talán még a rakoncátlan krampuszait is elhozza!
Az is lehet, hogy az előadás után
más meglepetéssel is készül! De
ezt csak az tudja meg, aki aznap
reggel kipucolja kis csizmáját,
felkerekedik, és elmegy a bábszínházba! n
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Novemberi filmkavalkád
Filmek az Apollóban
O Nov. 15., 16., 22.: Ír filmnapok az Apolló moziban: Good Vibrations,
The Irish Rebellion, Bobby Sands: 66 days – angol nyelvű filmek felirat nélkül.

O kertész mihály-terem

Doktor Strange
A világhírű idegsebész élete tragikus fordulatot vesz
egy szörnyű autóbaleset következtében, és attól
kezdve képtelen használni a kezeit. Végül valószínűtlen helyen talál segítséget a doktor, és válaszút
elé is kerül: visszatér a régi életéhez, vagy – újonnan szerzett mágikus képességeit latba vetve – a
világ szolgálatába áll. A főbb szerepekben Benedict
Cumberbatch, Tilda Swinton, Rachel McAdams,
Mads Mikkelsen, Benjamin Bratt.

Nov. 3–9. 15.45, 18, 20.15 (5-én és 6-án 13.30-tól is)
Doctor Strange
Nov. 10–16. 15.45
Doctor Strange
(11-én, 12-én, 13-án és 14-én 18 órától és 20.15-től is)
Nov. 10. 19 óra
A martfűi rém
Díszelőadás – vendégeink a film alkotói
Nov. 15. 19.15
Hoffmann meséi
– élő operaközvetítés a Royal Opera House-ból
Nov. 17–23. 15 óra (19-én és 20-án 13.15-től is)
Barbie: Csillagok között
Nov. 17–23. 17, 19.45
Legendás állatok és megfigyelésük
Nov. 24–30. 15.15 (27-én 13.30-tól is)
Barbie: Csillagok között
Nov. 24–30. 17, 19.45
Legendás állatok és megfigyelésük
(25-én nincs) (26-án 13.30-tól is)
Nov. 25. 19 órától
Cop Mortem
Díszelőadás – vendégeink a film alkotói

O soós imre-terem

Barbie: Csillagok között
Barbie kozmikus hercegnő, aki magasan száll
légdeszkáján egy távoli galaxisban, elkötelezett
segítőjével, Pupcornnal. Egy nap azonban minden
megváltozik, amikor a ragyogó csillagok elhalványulnak, és táncuk lelassul az égen. Barbie egy
csodálatos új bolygóra utazik, hogy csatlakozzon a
csillagmentő küldetéshez. Összefog tehetséges új
barátnőivel, hogy megmentsék a galaxist!

Nov. 3–9. 15.15
A lány a vonaton
Nov. 3–9. 17.30
Trollok
Nov. 3–9. 19.30
A könyvelő
Nov. 10–16. 15.30 (12-én és 13-án 13.45-től is)
Barbie: Csillagok között
Nov. 10–13. 17.30
Café Society
Nov. 10–13. 19.30 (12-én és 13-án 13.15-től is)
Érkezés
Nov. 15–16. 20.15
Érkezés
Nov. 17–23. 15.45 (19-én és 20-án 13.45-től is)
Café Society
Nov. 17–23. 17.45 (22-én nincs)
Doctor Strange
Nov. 25-én 19.45
Legendás állatok és megfigyelésük
Nov. 26–27. 17 óra
Legendás állatok és megfigyelésük
Nov. 24–30. 16 órától
Belle és Sébastien – A kaland folytatódik
Nov. 24. 18, 20.15
Cop Mortem
Nov. 26-29. 18, 20.15
Cop Mortem

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

Legendás állatok és megfigyelésük
Feltámad a Harry Potter-világ! Göthe Salmander
professzor (Eddie Redmayne), a bűvös fenevadak
szakembere New Yorkba érkezik. A muglik között
bujkáló varázslók és boszorkányok segítségével
keresi a városban élő szörnyeket… A történet jó
70 évvel a híres varázslótanonc születése előtt
játszódik: a nézők – a varázslatos kalandok közben
– a varázsvilág múltját is megismerhetik.

Nov. 3–9. 15.30
Belle és Sébastien – A kaland folytatódik
Nov. 3–9. 17.30
Jutalomjáték
Nov. 3–9. 19.45
Kiéhezettek
Nov. 10. 19.45
Doctor Strange
Nov. 10–16. 15.15 (11-én és 12-én nincs)
A könyvelő
Nov. 10., 13. 15.15, 17.45, 14–16. 17.45
Állva maradni
Nov. 12. 13.15
Állva maradni
Nov. 11–12. 15.15
A martfűi rém
Nov. 13–16. 19.45
A martfűi rém
Nov. 17–23. 15.15
Legendás állatok és megfigyelésük
Nov. 17–23. 18 óra
A martfűi rém
Nov. 19–20. 13.30
Ernelláék Farkaséknál
Nov. 24–30. 15.30 (26-án és 27-én 13.15-től is)
Café Society
Nov. 24–30.17.30
Tapló télapó 2.
Nov. 24–30.19.30
Éjszakai ragadozók

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket november 25-éig várjuk a
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,
illetve a Debrecen Televízió címére.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió által készített,
Az élő örökség című DVD-ből
sorsolunk ki két példányt.
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését
beküldő szerencsés olvasóink:
Jónásné Halmosi Csilla (Kishegyesi út)
Tóth Tamás (Görgey u.)

Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltüntetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek,
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig
egyáltalán nem voltak elérhetők.
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyulladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőrtelenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultrahang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek termográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők,
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekükről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást.
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKGés vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek
beszűkülésének ultrahangos mérésére is. A jelentkezők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű
a vérvétel útján történő tumorszűrés.
Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot,
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegénységük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni.
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar
Vöröskereszttől.
Lézer Magánrendelő I Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798 I www.lezermaganrendelo.hu

Az év támogatója, 2013:
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)
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Lennon, Beatles, Hangfogó
A mindenségen át címmel született egy varázslatos
színházi est, melynek hőse John Lennon, s melyben
elhangzik 25 Beatles-dal is – magyarul és angolul.
A szövegeket Pinczés István fordította: egyben ő az
előadás rendezője is. December 11-én 18 órától újra
láthatja ezt a produkciót a közönség. A Csokonai
Színházban tartandó előadás bevételét jótékony célra, a Bárczi Gusztáv Intézmény sérült, halmozottan
sérült és hátrányos helyzetű növendékeinek ajánlják
fel a szervezők. Közreműködik a Hangfogó Band,
a Debreceni Színjátszó Stúdió, a DESZ Víg-Karma
társulata, valamint Újhelyi Kinga és Horányi László.
Jegyek a Tourinform-irodában irodában kaphatók. n

O 30 éves a PG Csoport. November 25-én ismét színpadra
lép a zenekar a Kölcseyben: jubileumi koncerten ünneplik a 30.
születésnapot. A műsor gerincét az Ezüstbojtár című új anyag dalai
alkotják. Vendégeik: Christian Paccoud és Armelle Dumoulin Párizsból, Kevin Johnson, a Kaláka együttes, a Rackajam tagjai, Németh
Lojzi és Lukács Peta a Bikiniből, Bokor Attila a Color együttesből.

2016.
nov. 8. –
dec. 1.

MédiacentruM debrecen
Új korszak kezdődik a helyi sajtópiacon

a Magyar nyelv napja

városszerte 14 helyszínen lesznek programok

Új korszak kezdődik a helyi
sajtópiacon: létrejött a
Médiacentrum Debrecen Kft.
Képünkön munkatársaink:
Dobó Nikolett, Vida Gyula
és Szabó-Tóth Hanga.
(Fotó: Kovács Tibor)
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Petromán László
Alföldi Nyomda Zrt.
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György Géza
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