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Az ember egész életében fiatal szeretne lenni, kivéve,
ameddig fiatal. Mert noha – mint sólyommadár –
élvezheti a szabadságát, de szabadulna is tőle, mert
szenved a bizonytalanságtól és a tanácstalanságtól,
hogy hogyan is kellene élni. Szeretné, ha kikötne már
valahol, ha bölcsebb, tapasztaltabb lenne. Vagyis
arra vágyik, hogy úgy legyen fiatal, hogy közben öreg.
Aztán eliramlik az élet, s mást sem óhajt, csak hogy
fiatal maradhasson. Hogy legfeljebb úgy legyen öreg,
hogy közben fiatal. Az ember mindig arra vágyik, ami
nincs, mert ami van, az széthull darabokra.
Nekem nehéz, mert a fiatalságom rég a múlté.
S nekem egy kicsit mégis könnyebb, mert tanárként
ifjú szívekben élhetek. Negyedszázada búcsúzom rendszeresen az évfolyamoktól. Kicsit gyászolom a végzősöket, s mindig örvendek az újaknak. Ismeretlen arcok,
újfajta tapasztalatok, egy-egy vadonatúj, semmivel
sem pótolható élet. Mindig újratanulom, hogy éppen
milyen fiatalnak lenni, mert tanítani csak úgy lehet, ha
valamelyest ki tudom ismerni a legifjabbak világát.
Mit szeretnek, s mit vetnek meg, hogyan éreznek, hogyan reagálnak, mi az, aminek örülnek, s mi az, amitől
szenvednek. Ahogy nekem ők, úgy vagyok én nekik
idegen. Valami nagyon más, ami viszont – szerencsés
esetben – mindkettőnket megváltoztat. Ha nem hagyjuk egymást magunkra.
Én már nem lehetek fiatalabb, de mégis bölcsebb
lehetek általuk. Szabadulhatok rossz megszokástól,
rögeszmétől, balítélettől. Tanulhatom tőlük az új világ
új eszközeit és új tartalmait. A fiatalság nem bolondság, hanem spontaneitás, kezdeményezőkészség,
megújulás. Életelem. Kirobbanó forradalom, átvészelt
rossz korszak, a szép öregedés reménye.
Szirák Péter, egyetemi tanár,
a Kommunikáció Tanszék vezetője,
az Alföld főszerkesztője
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O Fájdalmas örökség. 1956 és Bényi Árpád festőművész emlékezete: a tárlat
október 11. és november 11. között látható a Kölcsey Központban.

O Forradalmi Cívis
Cuháré. Kárpát-medencei
Népművészeti Találkozót tartanak
október 23-án 10 és 18 óra
között a Kölcsey Központban.
Aprók tánca: táncház kicsiknek
és nagyoknak a Kárpát-medence
legszebb táncaiból 10 és 16 óra
között. I. Hajdúsági Gyermek és
Ifjúsági Szólótáncverseny: 11 és
16 óra között a Bálteremben.
Központban a népzenészek:
ifjú népi énekesek és népzenészek kamarakoncertjei a Bényi
Árpád-teremben (14–17 óra). Hol
zsarnokság van, ott zsarnokság
van: ünnepi táncjáték 17 órától a
Debreceni Népi Együttes előadásában a Bürkös zenekar közreműködésével. Kísérő programok:
népművészeti kirakodó vásár,
népi játszótér, népi olimpia, folkterasz, éjszakai táncház a Kosár
Klubban. A program ingyenes! n

Szélfútta levél
Az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját a Debrecen
ben történtek felidézésével ünnepli a Csokonai Színház. A dráma
cselekményének fő vonala
Mensáros László ’56-os
szerepét idézi. A színész
a Forradalmi Bizottmány
elnöke volt; óvta a társulatot a túlkapásoktól, a
felesleges vérontástól.
Mensáros szinte belesodródik a forradalom
eseményeibe, hisz alkatilag nem vezéregyéniség.
Ünnepelt színészként
indul ellene a hosszú büntetőeljárás. Mensáros a börtönben
találkozik Darvas Ivánnal, akivel
színjátszó kört szerveznek. Tolnay
Klári viszi be a megrendelt szö-

vegkönyveket az előadásokhoz, s
ő tisztítja odakint színészpartnerei
alsóneműjét. A vallásos neveltetésű Mensáros fizikai szabadságától
megfosztva részesülhet a hit igazi
adományában. Az együvé tartozás magasztos
élményét egy titkos,
börtönbéli szentgyónás
alkalmával, valamint a
301-es parcella avatásán
tapasztalta meg.
A darabot – Mensáros
naplója és emlékezései
alapján – Falusi Márton
írta. Csikos Sándor rendezésében az idősebb Mensárost
Szilágyi Tibor, Tolnay Klárit Kubik
Anna alakítja. A drámát októberben és novemberben több alkalommal láthatja a közönség. n

Ha valaki, akkor
a franciák tudják, hogyan kell
forradalmi zenét írni. A Kodály
Filharmonikusok és a Kodály Kórus In memoriam 56’ című közös
koncertjén a forradalom és szabadságharc hőseinek emlékezete
előtt tiszteleg november 4-én a
Kölcsey Központban. A hangver-

seny karmestere,
Somogyi-Tóth
Dániel francia
zeneszerzők (Berlioz, Chausson
és Fauré) műveiből válogatott a
szabadságharc leverésének 60.
évfordulójára. A koncerten közreműködik: Julien Fourrier (hegedű),
valamint Rendes Ágnes és Florin
Estefan (ének). n

In Memoriam 56’

O Formába öntött forradalom – 1956 emlékezete.
A Déri Múzeum október 21-étől
látogatható időszaki tárlata
betekintést nyújt a mai magyar
köztéri szobrászat világába neves,
’56-os emlékművet alkotó művészek munkáinak segítségével. n
(Képünkön: Marton László Mártír
című műve)
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Aki könyvtárba jár, az
A két intézmény elektronikus katalógusának adatait egyetlen adatbázisba töltöttük. Mindeközben
képesek voltunk innovatív megoldásokkal előállnunk az ellátásban: új könyvtárpontokat nyitottunk
Debrecenben. A háttérben komoly felújítási munkák is zajlottak; a kollégák segítségével teljesen új
alapokra helyeztük a működésünket. Idén pedig a
fiókkönyvtárakban is elkezdjük bevezetni az elektronikus kölcsönzési rendszert.
Mennyi időt vett igénybe mindez?
Évekig tartott. Közben pedig díjakat nyertünk, például a családbarát intézmény címet. Ez számunkra
különösen fontos, ugyanis szolgáltatásaink fókuszában a család áll. Szoptatásbarát intézménynek
is megválasztottak bennünket, amire pedig azért
vagyunk büszkék, mert a címre nem mi pályáztunk,
hanem az anyukák kerestek meg bennünket a
kitüntetéssel. Ők olyan civilek, akik bejöttek hozzánk
olvasni, és felfigyeltek arra, hogy milyen környezetet
alakítottunk ki számukra. Emellett az ország legjobb
könyvtárai közé emelkedtünk tavaly, ugyanis minősített könyvtárrá váltunk.

Mekkora igény van a könyvtárakra
manapság, mennyire népszerűek az
irodalmi programok, és mennyire becsületesek az olvasók? A Méliusz Könyvtár
igazgatójával, Kovács Béla Lóránttal
beszélgettünk.
Milyen tervekkel kezdte igazgatói pályafutását a könyvtárban 2013-ban?
Azzal a reménnyel, hogy egységes intézményt
tudok majd létrehozni. Elsődleges célom az volt,
hogy végrehajtsam az integrációt: szervezetileg
is nehéz kérdésnek bizonyult, hiszen két korábbi
szervezetből kellett létrehozni egyet, ezzel együtt
a teljes vezetést meg kellett újítani. A szolgáltatásokat is frissíteni kellett, mindezt úgy, hogy az
olvasók ne érzékeljenek semmit a háttérben zajló
eseményekből, hanem profitáljanak az összeolvadásból.
Sikerült ennek megfelelniük?
Úgy vélem, hogy igen. A megyében a szolgáltatásaink bővültek, a könyvtárellátási szolgáltató
rendszer száz százalékban lefedte a megyét: az
utolsó könyvtári fehér foltot is megszüntettük Hajdú-Biharban. Jelenleg negyvennégy ötezer fő alatti
településen szolgáltatunk, és támogatjuk a többi
település munkáját is. Az ellátás színvonala is nőtt,
hiszen létrehoztunk olyan digitális szolgáltatásokat, amelyek korábban nem voltak.

„Az ország legjobb könyvtárai
közé emelkedtünk!”

Hány olvasója van a könyvtárnak
Ezt különböző módon szokták mérni. Az éves szinten beiratkozott olvasók száma 23 ezer fő: csak itt,
Debrecenben. Ahhoz, hogy a szolgáltatásokat igénybe lehessen venni, nem feltétlenül kell beiratkozni.
Évente több mint félmillió alkalommal használják a
Méliuszt. Ez azért is érdekes, mert csak az iskolarendszerben hasznosulnak jobban az adóforintok,
mint itt. Minden könyvtárra fordított forint egy éven
belül négyszeres társadalmi hasznot hajt.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
Úgy, hogy a könyvtár fenntartására fizetett adóforintokból olyan szolgáltatásokat hozunk létre,
amelyek a társadalom számára bőségesen megtérülnek. A Méliusz Könyvtár például az előző évben
csak dokumentumokat 1,7 milliárd forint értékben
szolgáltatott. Ezen felül voltak rendezvényeink,
megválaszoltunk több tízezer referens kérdést és
szolgáltattunk közérdekű információkat. Mindezzel
hozzájárultunk Debrecen gazdaságának gyarapodásához. Ezért éri meg a városnak könyvtárat
működtetnie.

7

rossz ember nem lehet
Manapság, amikor az interneten vagy e-book olvasón is
lehet könyvet olvasni, miért
érdemes mégis a könyvtárat
választani?
Ma már nem kell minden alkalommal betérni a Méliuszba ahhoz,
hogy használni tudjuk, elérhetőek
vagyunk akár mobiltelefonon
is. Itthon az európai uniós jog
irányelveinek átültetése hátráltatja azt, hogy bizonyos digitális
szolgáltatásokat kialakítsunk.
De innen is lehet olyan adatbázisokat használni, amelyek magyar
vagy idegen nyelvű folyóiratok olvasását teszik lehetővé. Emellett
közösségi térként is jól működik
a könyvtárunk: sokan járnak ide
böngészgetni, kávézni, barátokkal
találkozni. S vannak itt kisebbségi
gyűjtemények, és akár nyelveket
is lehet tanulni.
Milyen programokkal találkozhatunk még a
Méliusz Könyvtárban?
Elsősorban az olvasást népszerűsítő programokkal, vagy valamely kultúra, nyelv megismerését
célzó eseményekkel. De vannak más közösségi
programok: sakkozás, szerep- és társasjátékok,
kiállítások, kisebb közösségek ünnepei. A legtöbb
embert megmozgató programunk az elmúlt évekből
a KirakaTransz volt: az egyetem, a Modem és a
boltok is partnereink voltak. Emellett több százan
látogattak el hozzánk akkor, amikor Fahidi Évát vagy
Esterházy Pétert láttuk vendégül.
Milyen jövőbeli terveik vannak?
Jövőre szeretnénk minden fiókkönyvtárban bevezetni az elektronikus kölcsönzést, búcsút mondani
a tasakos rendszernek. Később az önkölcsönzést
szeretnénk meghonosítani. A felnőttoktatásnak
hangsúlyosabb szerepet szánunk, valamint a digitá-

lis írástudás fejlesztésének és az információkeresés
tanításának: ez új és fontos terület lesz az elkövetkező években.
Elég becsületesek az emberek ahhoz, hogy az
önkölcsönzést megvalósítsák?
Aki könyvtárba jár, az rossz ember nem lehet.
Néhányan elfelejtjük visszahozni a könyvet, de ilyen
előfordul. A megbocsátás hetében elhozzák, és még
büntetést sem kell fizetniük. Nyilván nekünk sem
célunk az, hogy büntessünk, és ezzel távol tartsuk a
felhasználókat, épp ellenkezőleg: még a beiratkozási
díjainkat is felére csökkentettük. Közel szeretnénk
kerülni hozzájuk, hogy észrevegyék: száz lépésre
ezer válasz várja őket a Méliuszban. n

Az éves szinten beiratkozott
olvasók száma 23 ezer fő:
csak itt, Debrecenben.

A Debreceni Művelődési Központ rendezvényei
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából
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Belvárosi Közösségi Ház (Kossuth u. 1.)
Tel.: 52/413-939; E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu

O Október 21., 14.00
VERSMONDÓ VERSENY AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
középiskolások részvételével
A rendezvény védnöke: Dr. Vitéz Ferenc. Részletes
felhívás a honlapon olvasható a hírek menüpontban.
A pályamunkákat 2016. október 15-ig az alábbi
elérhetőségre: ferko824@gmail.com kérjük elküldeni. Mindkét kategóriában az első 3 helyezettet
díjazzuk.
O Október 26., 16.30
MÁRCIUSLEHELETŰ OKTÓBER – a forradalom előzményei Debrecenben – Filep Tibor könyvbemutatója

Újkerti Közösségi Ház (Jerikó u. 17-19.)
Tel: 52/439-866, 30/756-9265
E-mail: ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu

O Október 5.– november 30.
„ILYEN NAGY DOLOG A SZABADSÁG?!” – kordokumentumokból álló KIÁLLÍTÁS- és tárlatvezetéssel
egybekötött RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK
(bejelentkezés alapján), dokumentum-filmvetítés az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.
Vetíthető dokumentumfilmek:

· 1946. május, téma: Filmhíradó-válogatás (8:17) · 1948 Budapest – életmód (2:33) · 1950 A rádió a népé – életmód (5:10)
· 1953, Sztálin örökké él! Hogyan fogadták az emberek Sztálin
halálhírét? (12:00) · Rákosi M. 60 éves – ünnepség-filmhíradó;
(9:00) · 1956. Márai Sándor: Mennyből az angyal (Sinkovics)
forradalmi képekkel (6:00) · Az 50-es évek Magyarországa
korabeli képek (4:39) · Magyarország lángokban – Történelmi
összeállítás (1 óra 18 perc)

O Október 17–23.
FORRADALMI FILMHÉT A DELTA MOZIBAN általános
és középiskolás diákok, valamint nyugdíjas és
szervezett csoportok számára előzetes bejelentkezés
alapján – ’56-os filmek a forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.
Vetítendő filmek:
· 56 csepp vér · A temetetlen halott
· Megáll az idő · Szamárköhögés
· Napló Apámnak, Anyámnak
· Szerencsés Dániel · Budakeszi srácok
· A szabadság vihara

Debrecen TV-től kapott
dokumentumfilmek:

· Mi történt akkor hajnalban? · Nem
akartam fejet hajtani · Egyetem tér ’56

O Október 20., 14.00
FORRADALMI IZZÓ FÉNYEK – kézműves foglalatosságok nyugdíjasoknak
O Október 20., 16.00
FALUDI-FILMKLUB
Meghívott előadó: Mispál Attila rendező
Vetítendő rövidfilmek:

· 1956. Márai Sándor: Mennyből az angyal (dokumentumfilm
forradalmi képekkel) · A zöld út · Jézus drága gyermek · Karmák

O Október 21., 10.00
FORRADALMI JÁTSZÓHÁZ gyerekeknek

O Október 22., 13.00–18.00
’FORR – A – DALOM’ – Családi nap a Nagysándortelepen (’56-os akadályverseny, forradalmi kézműves
udvar; forradalmi futball)
Helyszín: a Lilla téri Általános Iskola Nagysándor
József Általános Iskolai Tagintézménye
O Október 25., 14.00
A DEBRECENI FORRADALOM A SZOVJET KATONAI
ÉS MAGYAR PÁRTPOLITIKAI JELENTÉSEK TÜKRÉBEN – Filep Tibor történész előadása
O Október 26., 16.00
MENTÁL FILMKLUB
Vetítendő film: A szabadság vihara. Meghívott
előadó: Pataki János szociológus
O November 5., 9.00–12.00
A FŐNIX IRODALMI KÖR ÜNNEPI MŰSOROS
MEGEMLÉKEZÉSE

Csapókerti Közösségi Ház (Süveg u. 3.)

Tel.: 52/411-016; 30/824-8969
E-mail: csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu

O Október 12., 12.30
A FIATALOK RÉSZVÉTELE AZ 1956-OS FORRADALOMBAN – rendhagyó történelemóra fiataloknak
– Filep Tibor történész előadása
O Október 12., 14.00
AZ 1956-OS FORRADALOM JELENTŐSEBB SZEMÉLYISÉGEI – Filep Tibor történész előadása
O Október 20., 14.00
NAPLÓ APÁMNAK, ANYÁMNAK c. film vetítése
O Október 21., 13.00
EMLÉKEZZÜNK 1956-RA! – ünnepi műsor az Abakusz
Műhely Egyesület színjátszóinak közreműködésével
O Október 24–28.
„DEBRECEN – 1956”- a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár vándorkiállítása
A forradalom és szabadságharc debreceni eseményeit bemutató kiállítás a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Helytörténeti Gyűjteménye és Fotótára, a MNL
Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár,
valamint Vitéz Lánczy Lajos anyagából valósul
meg. A kiállítás korabeli dokumentumok, újságok,
szórólapok, fotók, plakátok, peranyagok, valamint
az eseményeket feldolgozó könyvek, tanulmányok,
filmek és a Debrecenben felállított emlékhelyek,
emléktáblák fotóinak felhasználásával készül.
O Október 26., 14.00
RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS Vitéz Lánczy Lajossal, az ’56-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének
törzskapitányával

Ondódi Közösségi Ház

(Debrecen-Ondód, Kádár-dűlő 61/C)
Tel.: 30/8248-969

O Október 5., 14.00
AZ 1956-OS FORRADALOM DEBRECENBEN – Filep
Tibor történész előadása

Telefon: 52/413-939
www.debrecenimuvkozpont.hu

Homokkerti Közösségi Ház
(Szabó Kálmán u. 68.)

Tel.: 52/535-166; 70/933-9915
E-mail: homokkertikh@debrecenimuvkozpont.hu

O Október 17.–november 2.
„ILYEN NAGY DOLOG A SZABADSÁG!?”– a kiállításon korabeli dokumentumokon, hanganyagokon,
fotókon keresztül mutatjuk be a forradalom eseményeit. A kiállítás ideje alatt rendhagyó történelemórát is szervezünk.

Józsai Közösségi Ház

(Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.)
Tel.: 52/386-137, 30/5660-252
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

SORSFORDÍTÓ OKTÓBER
O Október 4., 11., 18., 25., 16.00
’56-OS KÁVÉHÁZ – A különleges kávéházban
minden alkalommal filmvetítés történik, illetve
beszélgetések előzik meg, vagy követik azt. Az
élményszerű és könnyen befogadható vetített filmeket általános és középiskolásoknak, felnőtteknek
ajánljuk.
O Október 13., 20., 16.30
1956 ART – Művészeti foglalkozásokat ajánlunk
általános iskolásoknak, ahol a résztvevők az ’56-os
eseményeket jeleníthetik meg a képzőművészet és
a grafika eszközeivel. Plakát, linómetszet készítése a
két foglalkozáson.
O Október 25., 16.00
„OLY KORBAN SZÜLETTEM, AMIRŐL NEM
TEHETTEM” – 1956-os emlékeink
O Október 28., 9.00
„GYÖKEREIM FÖLDEDBE KÖTNEK” – vetélkedő az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 8. osztályos diákok részvételével

Kismacsi Közösségi Ház

(Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 16.)

Tel.: 52/716-698, 20/286-2350; E-mail: kismacskh@
debrecenimuvkozpont.hu

O Október 21., 13.00–14.00
’56-RA EMLÉKEZÜNK

Nagymacsi Közösségi Ház

(Debrecen-Nagymacs, Kastélykert u. 39.)
Tel.: 52/217-171, 30/664-1375
E-mail: nagymacsikh@debrecenimuvkozpont.hu

O Október 21.
’56-OS MEGEMLÉKEZÉS
12.30 Oláh László nyugállományú alezredessel interaktív beszélgetés az ’56-os eseményekről, korabeli
képek és hanganyagok vetítése
14.15 Iskolai ünnepség a Vénkerti Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Tagintézményének tanulói és
a helyi nyugdíjasok részvételével - vetítés, szavalat
’56-os kiállítás a nagymacsi Steinfeld-kastély
üvegteraszán

dmk@debrecenimuvkozpont.hu
www.facebook.com/debreceni.muvelodesikozpont
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A forradalom 60. évfordulója Debrecenben
Méltó módon emlékeznek 1956-ra a
debreceniek a jubileumi évben is.
„A Magyar Szabadság Éve” rendezvénysorozat középpontjában a helyi hősök
állnak, akik életüket kockáztatták a
forradalom ügyéért.
A forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai emlékművének felavatása az október
23-i programok egyik központi eseménye
lesz. Győrfi Lajos szobrászművész alkotását
a Csokonai Színház előtt leplezik le: ott, ahol
annak idején a tömeg tüntetett és a sortűz
eldördült. A rendezvényen korhű ruhába
bújó fiatalok osztogatják majd a forradalom
napjaiban megjelent Néplap újranyomott
kiadásait. November 2-án pedig emlékkövet
avatnak fel a Debreceni köztemetőben.
Mivel 60 éve, október 23-án este 6 körül dördültek el a fegyverek a városban, a Kossuth
utcán, a történelmi egyházak templomaiban
a harangok megszólalásával emlékeznek meg
a tragikus eseményről.
A Bajcsy-Zsilinszky utca 3–5. szám alatt
Szűcs Lászlónak és társainak – többek között
Hevessy Józsefnek, aki később Debrecen
rendszerváltás utáni első polgármestere is
lett – az emléktábláját helyezik el.
Mensáros László színművész forradalmi tevékenységeit felidézve tűzi műsorra a Csokonai
Színház a Szélfútta levél című díszelőadást
október 23-án 18.30-tól.
Nosztalgiavillamosra is felszállhatunk –
heti három alkalommal – október 1. és
november 5. között: kedden, csütörtökön,
szombaton 16 órától kipróbálhatjuk a kort
megidéző dekorációval és lyukas zászlóval
közlekedő villamost.
A Hatvan utcán, a Nagyposta átjárójával
szemben egy T–34-es harckocsit állítanak ki.
Több hős tekinthet le ránk magas épületekről
ezekben a napokban: Garab Imre főhadnagy
a Modem homlokzatán, Zeke László a Hatvan
utcai a Skála Áruház homlokzatán elhelyezett
molinón szerepel majd.
Az Apolló és a Delta moziban, valamint a
Debrecen Televízióban ’56-os témájú dokumentum- és játékfilmeket vetítenek majd.
Mindez kiegészül a DTV stúdióbeszélgetéseivel, melyek során a forradalom előzményeiről,
menetéről és az utána következő megtorlásról
folytatnak – archív filmrészletekkel színesített – beszélgetést a meghívott vendégek.

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

1956 és a fiatalok
A szervezők a fiatalok bevonására is
figyelnek: részben virtuális, részben a
valós térben megvalósuló történelmi
vetélkedőre hívják a város általános és
középiskolás diákjait. Videopályázaton
is részt vehetnek: erről bővebben a
Korzó 30. oldalán olvashatnak.
Különösen érdekes az a kezdeményezés, amelyben 1956 középiskolás diák
fog egyszerre szavalni október 27-én
14 órától. A forradalmi napokban a
Roncsbár is ’56-os köntösbe öltözik:
fotókiállítást, színházi előadást,
koncertet, valamint többnapos
vetélkedősorozatot szerveznek a
szórakozóhelyen. Emellett a Debreceni Egyetemen október 21-én tudományos konferenciát rendeznek az
50-es évek tudománypolitikájáról.

Az ünnep előtt, október 22-én
délelőtt a város közgyűlése adja
át a Csokonai-, Hatvani-, Hajós
Alfréd- és Boncz László-díjakat a
Kölcsey Központ báltermében.

1956 a múzeumban
A Déri Múzeumban az ötvenes évek jellegzetes tárgyait tárja elénk a Máday Norbert
magángyűjtő anyagára épülő, október 21-én
nyíló, Egy végtelen mondat… című tárlat.
A múzeum dísztermében október 25-én
15 órától Záborszkyné Balogh Réka tart előadást Az 1956-os forradalom Balogh István,
a Déri Múzeum egykori igazgatója életében
címmel. Másnap, október 26-án 14 órától
szavalóversenyt rendeznek 9–12. osztályos
hajdú-bihari diákok számára.

Programok október 23-án
Reggel 9-kor felvonják az Országzászlót
a Bem téren. 9.45-kor az ÁVH-sortűz
áldozatainak emléktáblájánál lesz
koszorúzás a Kossuth utcán. 11-kor az
egyetem szenátusa és a városi közgyűlés közös ünnepi ülést tart az egyetem főépületében, majd koszorúzás
lesz a Melocco-szobornál. 16.30-kor
a Perényi utcai emléktáblánál koszorúznak, 17.30-kor Győrfi Lajos szobrát
leplezik le a Kossuth utcán, ahol
18 órakor megszólalnak a harangok a
hősök tiszteletére. 18.30-kor pedig a
Csokonai Színház ünnepi műsorát, a
Szélfútta levél című előadást láthatja
a közönség.

Karina Jezsikava

Anna Punko
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Megfőzték a Loki-drukkereket
Ellenfelek voltak az orosz bajnokságban, de már a debreceni kézis sikerekért hajtanak.
Jókedvűek, még a nehéz fizikai
felkészülés közben is tudnak mosolyogni – le sem tagadhatnák,
hogy jól érzik magukat Debrecenben. Karina Jezsikava és Anna
Punko már most vezéregyéniségei a Loki kézilabdacsapatának.
Mindketten az orosz bajnokságból érkeztek. Karina az orosz
bajnok Asztahanocska csapatkapitánya és irányítója volt, Anna
pedig a nagy rivális Rosztov Don
játékosa volt.
A sport világában ritkák a
véletlenek, ezt igazolja a szőke
belorusz irányító-átlövő is.
Jezsikava ugyanis igazi sportcsaládban nőtt fel, tehát szinte törvényszerű volt az életútja. Nagynénje válogatott kézilabdázó volt,
édesapja pedig kosárlabdázott,
így aztán voltak, akiktől elleshette a sport szeretetét. Punko esete

gyakorlatilag ennek a tükörképe.
Az orosz hölgy édesapja röplabdázott, édesanyja pedig profi
kosaras volt. Ő azonban nem
kézilabdásként kezdett:12 éves
koráig versenyszerűen teniszezett. Ám ezután úgy döntött, nem
tört „sarapovai magasságokra”,
hanem, az ütőt letéve, átvonult
a kézilabdapályára. Azóta ki is
derült, milyen jó tette.
S mi vezette őket Magyarországra? Anna elmondta: ő bizony
alaposan tájékozódott, mielőtt
döntött volna.
– Azt korábban is tudtam,
hogy Magyarországon nagyon
erős a bajnokság, sok jó csapattal – vélekedett az orosz
kiválóság. – A DVSC-ről pedig
a tavalyi évük alapján nagyon
sok jót hallottam, és Tone Tiselj
személye is garanciát jelentett
számomra. Mindenképpen olyan
csapatba akartam igazolni, ahol
komoly célok vannak és komoly
szakmai munka folyik. Már látom,

hogy mindez igaz és tudom: jól
döntöttem.
Karina buzgón bólogatott
játékostársát hallgatva. Ő is úgy
hasonlóképpen gondolkodik.
– Nagy kedvet éreztem ahhoz,
hogy kipróbáljam magam Európa
legerősebb bajnokságában.
A csapat jó néhány tavalyi
meccsét megnéztem videón, és
nagyon tetszett, amit láttam.
Nem tagadom, megfogott az az
atmoszféra, amit a szurkolók
teremtenek a csarnokban.
Könnyen beilleszkedtek, a belorusz játékos például a szezonnyitó szurkolói ankéton megígérte
egy drukkernek, hogy főz neki
borscs levest. A drukkereket már
a szezon előtt „megfőzték”… n

Október

12., 18 óra
28., 18. óra
			

DVSC-TVP – Érd
Mosonmagyaróvári
KC SE–DVSC-TVP

O 3x3! Hatalmas küzdelmeket és remek játékot
 ozott Debrecenben az U18-as Európa-bajnokság.
h
A város főterén tömegek kísérték figyelemmel a mérkőzéseket. Bár a nőknél és a férfiaknál egyaránt francia győzelem született, óriási gratuláció jár a magyar
lányoknak, akik remek teljesítményt nyújtottak és idén
az ezüstérmet szerezték meg. Képünkön: a vasárnap
esti díjátadón részt vett Papp László polgármester is.

Fotó: Nagy Anita
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Első sor, balról jobbra: Kis István, Smitula Gergő, Lukas Durik, Katona Gábor, Kaszanyi Roland, Lévai Márton, Kállay Márk, Kuncz Tamás,
Tomasso Busilacchi, Komlósi Péter. Hátsó sor, balról jobbra: Tóth Péter, Somlai Tamás, Fekete Gergő, Szőke Szabolcs, Süveges Máté, Müller Máté,
Sergi Mora Belmonte.

Még várni kell az első hazai pólómeccsre
A Vasas elleni fővárosi idénykezdést (szeptember 27.) követően
októberben csak egy alkalommal játszik hazai pályán a DVSE
vízilabda-együttese, egyébként
idegenben szerepel bajnoki mec�cseken.

Az OB I második játéknapján a
KSI vendége lesz a debreceni csapat, majd Szentesen és Pécsett
küzd a pontokért. Az idényben
először október 22-én 16.30-tól
láthatjuk a debreceni Sportuszodában a DVSE pólósait, ekkor a

Szolnok válogatott játékosokkal
teletűzdelt gárdája látogat a
Hajdúságba. November 2-én az
újbudaiakkal, 5-én a szegedi
pólósokkal mérkőznek meg a debreceniek: az utóbbi esetben ismét
itthon fogadják az ellenfelet. n

DHK: hullámzó idénykezdet
Az előző szezonban a debreceni
jégkorongcsapat nagyszerűen
szerepelt: a kupabronz és a Mol
Ligában elért elődöntős szerepelés egyaránt megsüvegelendő
produkció volt. A DHK kerete
jelentősen átalakult a nyári átigazolások során.
Sokan távoztak (többek között
a válogatott kapus Vay és a kerettag Könczei), az újak csapattá
csiszolása pedig nem zökkenésmentes, ráadásul nehezíti Muhin
A Mol Liga állása
1. MAC
8 mérkőzés
2. DVTK Jegesmedvék
9		
3. FTC
9		
4. ASC Corona Brassó
10		
5. Újpesti TE
9		
6. Dunaújvárosi Acélbikák 8		
7.	Debreceni HK	
8		
8. Fehérvári Titánok
9		
9. Csíkszereda
8		
10. Dunarea Galac
10		
11. HK Belgrád
8		

23 pont
21
19
16
15
14
11
11
8
5
1

edző dolgát, hogy a sokáig sérült
kulcsjátékos, Berta csak szeptember közepén tudott csatlakozni a
pályára lépőkhöz, miközben a két
orosz ász, Koszurov és Bezrukov
túlzott harciasságát három-, illetve négymeccses eltiltással „honorálta” a liga fegyelmi bizottsága.
Ezek ismeretében akár érthető
is, hogy a DHK egyelőre csak
botladozik a jégen. A nyitányon
pontot vesztett az újonc Galac
csapatával szemben, majd – még
szintén itthon – legyőzte ugyan a
Csíkszeredát és a Dunaújvárost,
ám a várost elhagyva valamen�nyi idegenbeli meccsét elbukta.
Szeptember második felében
egymás után több nagy pofonba
is beleszaladt a csapat, melyek
közül az dunaújvárosi 0-4, a
MAC elleni hazai 1-9 különösen
fájdalmas volt. Ennél csak jobb
folytatás következhet, reménykednek a debreceni játékosok és a
szurkolók egyaránt.

Nem lesz egyszerű a hokisok
dolga, hiszen októberben előbb a
tabella élén álló FTC és a címvédő
DVTK elleni idegenbeli meccsek
következnek, majd jön a Brassó,
UTE, FTC és Belgrád elleni négy
hazai összecsapás, az újpesti
vendégjáték, s a hónap végén a
miskolciak elleni debreceni derbi.
E találkozókon kellene megkezdeni a felzárkózást, hiszen a
szeptemberi produkció (mindössze
nyolc pont) csupán a tabella nyolcadik helyét jelenti az ennél jóval
többre vágyó debreceni hokisok
számára. n

Október
10.
16.
21.
22.
30.
		

DHK - Brassó (Mol Liga)
DHK - UTE (Mol Liga)
DHK - FTC (Mol Liga)
DHK - HK Beograd (Mol Liga)
DHK - DVTK Jegesmedvék
(Mol Liga)

Döcögős idénykezdés után
szép őszt remélnek a focidrukkerek

Maradt vigasznak az NB I-es
bajnokság, ám az edzőjét s
játékosainak zömét menet közben
lecserélő debreceni klub az új
portugál tréner irányításával sem
hasított az első időszakban: nehezen áll össze a csapat. Íme az
első 11 forduló Loki-mérlege: 1-1,
1-3, 4-0, 1-0, 1-1, 0-1, 0-5, 2-1,
1-3, 0-1, 3-1. Azaz: 4 győzelem,
2 döntetlen, 5 vereség, 15–17-es
gólkülönbség, s a halvány produkciót megillető szerény 14 pont.
Másképp: nyolc pont hátrány az
éllovassal szemben.
A bajnokság egyharmadánál a
tabellán ez a 7. helyet jelentette,
egyúttal azt is, hogy a legutóbbi szezon bronzérmese csupán
öt csapatot tudott megelőzni a
mezőnyben.

Fotó: dvsc.hu

Keserves napokat éltek át
Loki szurkolói – s maga a
futballcsapat is – a nyári
idénykezdést követő hetekben,
hónapokban. Gyors búcsú
az Európa Liga selejtezőitől,
rajtblama a hazai kupában
(az NB III-as Győr otthonában
elszenvedett vereség azt jelentette, hogy a hatszoros Magyar
Kupa-nyertes DVSC a 2016/17es sorozaton a legjobb 64 közé
sem tudott bejutni).

A válogatott meccsek miatti
nyári végi háromhetes szünet
idején abban reménykedtünk,
hogy sikerül egybeformázni az új
Lokit. Hasonló céllal vágott neki a
szakmai stáb és a csapat az október eleji meccsmentes időszaknak
is. Teljes gárdával készülődhetett
Pontes mester – hiányzók sem
nehezítették a csapatépítés munkáját, hiszen Loki-játékos ezúttal
még a válogatott 30 fős bő keretébe sem kapott meghívót. A deb-

Október

Tabella

Az OTP Bank Liga állása a 11. forduló után
hely csapat

mérkőzés GY

1. Vasas FC
2. Videoton FC
3. Ferencvárosi TC
4. Swietelsky Haladás
5. Budapest Honvéd
6. Újpest FC
7. 	Debreceni VSC
8. MTK Budapest
9. Gyirmót FC Győr
10. Paksi FC
11. Mezőkövesd–Zsóry
12. Diósgyőri VTK

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2

receni NB I-es csapatot jelenleg
csak az U21-es válogatottban
szereplő Szilvási Péter képviseli a
címeres mezesek között.
A Loki csapatkapitánya,
Szakály Péter a Diósgyőr elleni
idegenbeli 3–1 után ezt mondta:
– Bízom benne, hogy a miskolci győzelem vízválasztó lesz a
Loki életében, és egy jó felkészülés után újult erővel vágunk neki
a bajnokságnak, s megkezdődik a
folyamatos előrelépésünk. n

D

V

1
2
4
3
2
3
2
4
4
5
4
2

3
3
2
3
4
4
5
4
4
4
5
7

gólok pont

16– 7
24–12
22–14
14–12
17–10
16–15
15–17
5–11
6–14
9–12
11–19
11–23

22
20
19
18
17
15
14
13
13
11
10
8

8.
9.
16.
22.
		
		
		

Hajdúböszörmény–Rákosmente (NB III)
DVSC-DEAC–Monor (NB III)
Balmazújváros–Cegléd (NB II)
DVSC–Vasas (NB I),
Balmazújváros–Kozármisleny (NB II),
DVSC-DEAC–Kazincbarcika (NB III) és
Hajdúböszörmény–Hatvan (NB III)

November
5.
		
6.
		

DVSC–Mezőkövesd (NB I)
Hajdúböszörmény–REAC (NB III)
Balmazújváros–Soroksár (NB II)
DVSC-DEAC–Nyírbátor (NB III)
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Központban az egészség
A sportolók gyógyítását, az egészségmegőrzést, valamint az orvostudományi képzést és kutatást is szolgálja az az új sportdiagnosztikai központ,
amelyet szeptember 19-én adtak át a Nagyerdei Stadion épületében.
A megnyitón Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora úgy
fogalmazott, a sportdiagnosztikai életmód- és terápiás központ nem
csupán az országban, hanem Közép-Európában is egyedülálló. Kósa Lajos
országgyűlési képviselő, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője azt
hangsúlyozta, hogy a városlakók itt elérhetik a legújabb tudományos
eredményeket.
Papp László polgármester a megnyitón felidézte, hogy Debrecen
kiemelkedőt alkotott a sport terén az elmúlt évtizedekben. A sportdiagnosztikai központ megnyitása szorosan illeszkedik a város stratégiájához,
miszerint Debrecen – az innováció révén – meghatározó szerepet kíván
betölteni a régióban.
A jövő tavasszal fitneszrészleggel is kiegészülő központot az egyetem
és a város közös tulajdonában lévő Magyar Sport és Életmódfejlesztő
Klaszter Kft. működteti. n

Kulturális főváros: nem cél, hanem eszköz
Debrecen is pályázik az Európa
kulturális fővárosa címre. Ám bármi is lesz a pályázat eredménye,
a város végrehajtja a programját.
Papp László polgármester beszélt
erről a Nagyerdei Víztoronyban szeptember 16-án tartott
bevezető esten. Mint mondta, „az
előttünk álló évek pezsgése annyi
gondolatot és ötletet fog a város
jövőjével kapcsolatban felszínre
hozni, hogy öröm lesz mazsolázgatni belőle.” A polgármester
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat 2023-nál jóval távolabbra, egészen 2050-ig tekint,
hiszen nagyon komplex fejlesztési
programja van, és az a város
egészére fókuszál – magában

foglalja az oktatás, a közlekedés
és a gazdaság fejlesztését is.
Fontos szempont, hogy Debrecen a kulturális fővárosi címre
nem célként, hanem eszközként
tekint – mondta Papp László, és

példaként említette, hogy a cívisváros a 2010-es pályázatában
foglaltaknak megfelelően is olyan
működő létesítményeket alkotott, melyek mára szerves részei
Debrecennek. n

Több cég, több munkahely
Magyarország legnagyobb munkaerő-közvetítő cége regionális
kirendeltséget nyitott Debrecenben szeptember 8-án. A Randstad
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Baja Sándor a kelet-magyarországi iroda átadásán azt mondta:
azért döntöttek a város mellett,
mert dinamikusan fejlődik, és
nyugat-európai cégek potenciális
befektetési célpontja. Több cég,
több munkahely – ez a célja a
vállalatnak.

Papp László polgármester az
iroda megnyitóján úgy fogalmazott: a város jövője szempontjából ez egy nagyon fontos
lépés, hiszen Debrecen gazdasága jelentős mértékben bővült
az elmúlt években, és idén is
meghatározó munkahelyteremtő
beruházásokat jelentettek be.
Mint mondta, a városba érkező
működő tőke nagyságrendje
már meghaladja a 65 milliárd
forintot. n

A cég sajtótájékoztatót tartott a
Kölcsey Központban
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O Tízéves a Modem. 2006. szeptember 25-én
nyitotta meg kapuit az intézmény: életre hívása
rendkívüli vállalkozás volt, amivel sikerült megtörni
a kulturális élet főváros központúságát, és jelentős
mértékben hozzájárult Debrecennek az országban
és a régióban betöltött kiemelkedő szerepéhez. Ezt a
szép jubileumot különleges programkavalkáddal ünnepelte a Modem. A rendhagyó tárlatvezetések, koncertek, szakmai beszélgetések mellett szeptemberben a debreceni és a hajdú-bihari iskolások jelképes,
10 forintos belépővel nézhették meg A szabadság
szigete és a GÉM/GAMEkapocs című kiállításokat. n

O Kézműves remekek. Sokrétű, tartalmas
programot szervezett a kamara a cívisvárosban.
A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében című
rendezvényen a magyar kézműipar termékeivel ismerkedhetett meg a közönség szeptember 21. és
25. között. A Kölcsey Központban megtartott Új utak
a kézműiparban és a turizmusban című, nemzetközi
konferencián pedig a szakma találkozott, s itt adták
át a 2001-ben alapított Magyar Kézműves Remekdíjat is. (Részletek a szervező Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara honlapján.) n

Kölyöklaborok

A természeti jelenségek játékos megismerését szolgálják az új kémiai laborok az Agóra Tudományos
Élményközpontban. A kölyöklaborok megnyitóján,
szeptember 20-án Papp László polgármester elmondta: nagyon sok mérnökre, műszaki szakemberre lesz szükségünk a jövőben, ezért a gyerekekben
már időben fel kell kelteni az érdeklődést a fizika, a
kémia, a biológia iránt.
Az Agóra célkitűzéseihez jól illeszkedik a számos
díjjal elismert, egyúttal hiánypótló kölyöklaborprogram, melynek kreatív, kísérletező foglalkozásai
kifejezetten az alsósoknak szólnak.
A tervek szerint az idén várhatóan kétezer debreceni kisiskolás vesz részt az Agóra kölyöklaborfoglalkozásain, de tanítók és pedagógushallgatók is
csatlakozhatnak az ismeretterjesztő programhoz. n

O Tortával ünnepelték a Kuckót. A 2006ban átadott Amerikai Kuckó jubileumi ünnepségét
szeptember 20-án a Méliusz Könyvtárban tartották, az intézmény székhelyén. Az Egyesült Államok
budapesti nagykövetségéről Eric Watnik mondott
köszöntőt, ezután Papp László üdvözölte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy az oktatás területén
is sokat köszönhet a város a szervezetnek. Az
Amerikai Kuckó 10. születésnapját egy többemeletes tortával ünnepelték meg. (S, persze, stílusosan
remek dzsesszmuzsika is szólt!) n
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A debreceniek nemet mondtak
Országos népszavazást tartottak Magyarországon. A kötelező
betelepítésről a debreceniek is
véleményt mondtak: több mint
70 ezren járultak a szavazóhelyiségekhez. Debrecenben az igenek
száma az országos átlagnál
alacsonyabb, 1,46 százalék volt,
a nemeké pedig 98,54 százalék, ami az országos átlagnál
magasabb.
Papp László polgármester
és Pósán László országgyűlési
képviselő sajtótájékoztatón értékelte a népszavazást. Debrecen
első embere köszönetet mondott
mindenkinek a részvételért. Felidézte, hogy a mostani szavazási
részvétel magasabb volt, mint
annak idején a Európai Unióhoz
csatlakozásunkról szóló.
- A debreceniek jelentős része
egyértelmű irányt mutatott:

Sokan várták a népszavazás eredményeit vasárnap este a Belvárosi Közösségi Házban
elutasítja a kötelező betelepítési
kvótát, támogatja a kormány
migránspolitikáját, amelynek következetes végrehajtásával nem

kell attól tartani, hogy újranyitnák a debreceni menekülttábort
– szögezte le a polgármester a
sajtótájékoztatón. n

Felújítják a salakmotor-stadiont
Nemzetközi csapatversenyt rendezett a Debrecen Speedway SE
szeptember 24-én. A Gázvezeték
utcai stadionban Magyarország
és Szlovákia versenyzői mérték
össze tudásukat. A verseny előtt
az egyesület bemutatta a fejlesztési terveket, melyek a stadion
infrastruktúráját javítják majd.

A beruházás első ütemében a
főépület felújítását végzik el: többek közt akadálymentes mosdót,
gyermekfoglalkoztató helyiséget
és pelenkázót alakítanak ki. A
munkálatok várhatóan egy hónap
múlva kezdődhetnek. A megújult
főépület átadását 2017. májusra
tervezik, s a második ütemben a

O Zamat! Idén is nagy sikert aratott a páros kolbász és a
pálinka debreceni ünnepe, a Zamat Fesztivál a Nagyerdei Stadion
rendezvényterén. A város hagyományos értékét, az időközben
a hungarikumok sorába lépett debreceni páros kolbászt hat éve
népszerűsíti ez az esemény esemény. A fesztiválon kiosztották
a legjobb zamatú debreceni párosnak járó díjat is: a győztes a
Barabás Étterem lett, a Krúdy Étterem pedig a közönség díjas.

főépület mellé új, fedett lelátót
építenek majd.
– A későbbiekben a jelenleg a
stadion déli oldalán fekvő depót
át kellene helyezni az északi
oldalra, így kevésbé zavarná a
környék lakosságát a zajkibocsátás – nyilatkozta Barcsa Lajos
alpolgármester. n

O Ez a te napod! Hagyományteremtő szándékkal hívta életre
az egyetem a yoUDay – ez a te napod című rendezvényt, melyen
koncertek és látványos lézershow varázsolta el a közönséget, s
még a rektor is a dobok mögé ült. Az eseményen Papp László
polgármester azt hangsúlyozta: jó döntés Debrecenben tanulni,
ugyanakkor arra is biztatta a hallgatóságot, ne csak tanuljanak,
hanem bulizzanak is.
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’56 a fiatalok kameráján keresztül
„A te ’56-od a mi ’56-unk!” címmel hirdetett közös
videopályázatot az önkormányzat és a Debreceni
Egyetem a forradalom 60. évfordulója alkalmából.
A 30 év alattiak csoportban és egyéniben egyaránt
küldhetnek be pályaműveket.
Nevezni 2-5 perc hosszúságú, kamerával,
okostelefonnal vagy tablettel forgatott filmmel lehet.
Az első helyezett 100 ezer, a második 75 ezer, a
harmadik pedig 50 ezer forintos pénzjutalomban
részesül.
Két kategóriában lehet indulni. Dokumentumfilm,
amelyben kortársak, szemtanúk emlékei elevenednek fel, valamint kisjátékfilm: egy debreceni/pesti
forradalmi esemény, vagy akár határon túli szimpátia-megmozdulás kosztümös újrajátszása (animációs
film formájában is lehetséges). A műveket október
16-án éjfélig lehet beküldeni. Egy alkotó több kisfilmmel is pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri
értékeli.
Az indulókra a www.facebook.com/ate56od
oldalon lehet szavazni. A nyereményeket október
23-án adják át. A Debrecen Televízió a díjazott
videókból DVD-t készít, melyet a nyertesek a

pályázat lezárása után megkapnak. A díjazott
pályaműveknek televíziós és internetes megjelenést
is biztosítanak.
A pályázat célja, hogy a mai fiatalok szemszögéből tekinthessünk vissza és eleveníthessük fel a
60 évvel ezelőtti eseményeket. A projekt szakmai
koordinátora a Debreceni Egyetem Kommunikációés Médiatudományi Tanszéke. n

Várják az alkotásokat az Őszi Tárlatra
Idén november 11. és december 12. között rendezik
meg a DMK Belvárosi Galériájában (Kossuth u. 1.) a
Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlatot.
Jelentkezhet rá minden, a megyében élő amatőr
és hivatásos képző- és iparművész – műfaji és tematikai megkötések nélkül – összesen három művel
(érem max. 5 db).
A 2015. évinél nem régebbi alkotásokat november 2-án és 3-án 11–18 óra között lehet leadni a

1956 emlékezete
Prózaíró versenyt hirdet a DMK! Javasolt témák: 1956 a családi emlékezetben; A megtorlás ideje: a korai Kádár-korszak tragédiái.
A pályázó a még élő szemtanúval/szemtanúkkal folytatott beszélgetés/beszélgetések
alapján a következő műfajok valamelyikében
(min. 6 ezer, max. 15 ezer karakter terjedelemben) dolgozza fel a forradalom és szabadságharc vagy a megtorlás időszakának személyes
élettörténetben betöltött élményét: monológ,
interjú, portré, dokumentumriport, elbeszélés
formájában.
Ezt október 15-éig lehet elküldeni erre a
címre: ferko824@gmail.com
Eredményhirdetés: október 21-én, 14 órától.

VOKE Egyetértés Művelődési Központban (Faraktár
utca 67.).
Az amatőr alkotók számára november 4-én a
zsűri tagjai szakmai konzultációt tartanak. A zsűri
az alkotóközösségek számára közösségi díjat, a
magyar nyelv napjához kapcsolódó művek alkotói
részére különdíjat adhat ki. (Az idei vezérgondolat: a
látható nyelv.)
Bővebb információ: 501-766, (20) 285-2628. n

Versmondó verseny
Versmondó versenyt rendez az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
a Belvárosi Közösségi Ház (Kossuth u. 1.) október
21-én 14 órától. A rendezvény védnöke: Vitéz
Ferenc költő.
Nevezni a DMK honlapjáról letöltött
jelentkezési lappal lehet. Előadható
bármilyen, szabadon választott, magyar
szerző (pl. Gérecz Attila, Jankovich
Ferenc, Jobbágy Károly, Nagy Gáspár)
által írt költői mű, amely
tartalmában, szellemiségében, üzenetében, ihletésében az 1956-os magyar
forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódik. n
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Programok
időrendben

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

O Október 8., szombat, 9 óra
O Október 7–28.
Fejezetek a magyar sakktörténelemből az III. VOKE Musical és színjátszó fesztivál a
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.
Újkerti Közösségi Házban.
O Október 7–9.
Big Forest Food Fest a Víztoronyban.
O Október 7., péntek
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénye:
40 év találkozásai. Fotókiállítás a Petőfi
Emlékkönyvtárban.
O Október 7., péntek
Road és Paddy and the Rats koncertek a
Lovardában.
O Október 7., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
O Október 7., péntek
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei. 10
óra: Rejtett kincseink. Kiállítás különleges
gyűjteménnyel rendelkező olvasóink gyűjtéseiből a Józsai Fiókkönyvtárban.
Adybandi változásai Debrecenben.
Keczán Mariann múzeumpedagógus előadása
a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárban.
14 óra: Helyismereti séta a József Attilatelepen. 16 ór: A leghűségesebb olvasók
köszöntése a Petőfi Emlékkönyvtárban. 17
óra: Egyversű költők. Bakó Endre előadása
az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Október 7., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Október 8., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt
játék felnőtteknek is.
O Október 8., szombat, 10 óra
27. józsai szüreti nap. Szüreti nyúlfesztivál
és ínyencségek napja a Józsa Közösségi Házban
és a Tócó-pataknál.
O Október 8., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör
gyerekeknek. Déri Frigyes gyűjteményéhez
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás a
Déri Múzeumban.
O Október 8., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Október 8., szombat, 16 óra
XI. slambucfőző verseny a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Október 8., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 8., szombat, 20 óra
Grand Mexican Warlock // Run Over Dogs a
Nagyerdei Víztoronyban.

MEGJÖTT MÁJUSKA! Északkínai leopárd nőstény érkezett a
berlini állatkertből Debrecenbe. Májuska az Európai Fajmegmentő Program
keretében került a nagyerdei intézménybe: az itt élő hím, Szépfiú társa lesz.
„Egymásra találásukkal az ország egyedüli
tenyészpárjaként reményeink szerint tovább segíthetjük a leopárdok fennmaradásának jövőjét” – nyilatkozta Nagy Gergely
Sándor, az intézmény vezetője. Bár itt az
ősz, az állatkertbe ezekben a hetekben is
érdemes ellátogatni.

O Október 10., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
O Október 10., hétfő, 13 óra
Maja, a méhecske. Vetítés a Delta Moziban.
O Október 10., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Dr. Kovács Károly szülésznőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti
Fiókkönyvtárban.

O Október 7., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 9., vasárnap, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt
játék felnőtteknek is.

O Október 8–9.
Daruhúzás a kisvasúttal a Hortobágyon.

O Október 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Október 10., hétfő, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Október 8–9.
III. Voke Musical és Színjátszó Fesztivál a
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 9., vasárnap, 10 óra
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénye:
ablakaNapra. Meseolvasás, mesemondás
idegen nyelveken a Méliusz Könyvtárban.

O Október 11.–november 11.
Fájdalmas örökség. 1956 és Bényi Árpád
festőművész emlékezete a Kölcsey Központ
Bényi Árpád-termében.

O Október 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Tessék engem megmenteni! Családi előadás.

O Október 11., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O Október 8., szombat, 8.30
Használt ruhák és kiegészítők börzéje a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 8., szombat
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei.
9 óra: NyelvesLEG a Méliusz Könyvtárban.
10 óra: Rejtvényfejtő verseny a Józsai
Fiókkönyvtárban. 13 óra: Basahalomtól a
zeleméri csonkatoronyig. Kirándulás gyalog
vagy két keréken Papp József vezetésével.
Gyülekező a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 9., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. A DE Zeneművészeti Kar
gitárzenekara a Kölcsey Központban.
O Október 9., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.

O Október 11., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
Kamarajáték.
O Október 11., kedd, 13 óra
Maja, a méhecske. Vetítés a Delta Moziban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O Október 11., kedd, 14 óra
V. találkozások napja az Újkerti K. Házban.
Központban a generációs kapcsolatok és az
érzékenyítés – 20 éves a Fehér Bot Alapítvány.

O Október 12., szerda, 16.30
Örmény filmklub. Az „Ara Gevorgyan
Sardaradad” című koncertfilm bemutatása a
Méliusz Könyvtárban.

O Október 11., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 12., szerda, 17 óra
Versek férfiakról a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 14., péntek, 17 óra
Író-olvasó találkozó a Debreceni Irodalom
Házában. Kövér József író, költő, szobrászművésszel Arany Lajos beszélget a szerzővel.

O Október 12., szerda, 18.15
Felállni, túlélni, továbblépni. Megoldások, feloldások. Beszélgetés Kövesi Péter
spirituális gyógyítóval az Újkerti K. Házban.

O Október 14., péntek, 20 óra
Club Akusztik: az Ifjúsági ház zenei klubjának
koncertje az Ifjúsági Házban.

O Október 11., kedd, 15 óra
Meridián torna a Homokkerti K. Házban.
O Október 11., kedd, 16 óra
Sorsfordító október. ’56-os kávéház a
Józsai Közösségi Házban.
O Október 11., kedd, 16.30
Őszbúcsúztató a Nagyerdőben. Veszelinov
Ottó (Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület) tart előadást a Déri Múzeumban.
O Október 11., kedd, 17 óra
Tűvel festett képek, III. Mola Gobelin-kiállítás a Méliusz Könyvtárban.

O Október 12., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Orbók
Attila: Nem válok el!
O Október 13., csütörtök, 16.30
1956 ART. Művészeti foglalkozások általános
iskolásoknak a Józsai Közösségi Házban.

O Október 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Október 13., csütörtök, 17 óra
A Da Vinci-kód szimbológiai kritikája
(Dan Brown bestsellere alapján). Incze László
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Október 11., kedd, 19.30
Salsaest! Egy forró kubai éjszaka az Ifiház
Galériában.

O Október 13., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 12., szerda, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.

O Október 13., csütörtök, 17 óra
Mentálhigiénés előadássorozat. A félelemtől
az elrejtettségig a Józsai Közösség Házban.

O Október 12., szerda, 10 óra
Gyalogló klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Október 12., szerda, 12.30
A fiatalok részvétele az 1956-os forradalomban. Rendhagyó történelemóra
fiataloknak – Filep Tibor történész előadásával
a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 12., szerda, 13 óra
Maja, a méhecske. Vetítés a Delta Moziban.
O Október 12., szerda, 14 óra
Az 1956-os forradalom jelentősebb személyiségei. Filep Tibor történész előadása a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 12., szerda, 14 óra
Derült szívvel megöregedni. Köszöntő az
idősek hónapja alkalmából a Józsai Közösségi
Házban.

O Október 13., csütörtök, 18 óra
Éld az életed-klub. Szabó Irén egészségmegőrző előadása után, 19 órától ingyenes
meridián torna kezdődik a József Attila-telepi
Könyvtárban.
O Október 13., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 13., csütörtök, 18 óra
Poetri / irodalmi est – a DE Közművelődési Titkárság rendezvénye a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Október 14., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Október 14., péntek, 14 óra
Zenés könyvtári esték: Az ötvenes évek
könnyűzenéje, I. az Újkerti Fiókkönyvtárban.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Őszi nemzetközi zománcművészeti tárlat
– Tímárház, október 15-ig
Kántor Ágnes: Aritmia
– Hal Köz Galéri, 15-ig
Balla Gábor szobrászművész kiállítása
– Vojtina Bábszínház, november 6-ig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:
Őseink hite
– kiállítás a Szent Anna- Székesegyházban.
Álmodó magyarok – Történetek Debrecen
irodalmából.
– állandó kiállítás a Debreceni Irodalom Házában, a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban.

O Október 14., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 15–16.
Négy keréken a darvak nyomában a Hortobágyon. Daruhúzás a kisvasúttal.
O Október 15., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Október 15., szombat, 15 óra
Motolla szüreti bál a Homokkerti K. Házban.
O Október 15., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 15., szombat, 19 óra
Dupla éjszakai fürdőzés az Aquaticum
Mediterrán Élményfürdőben.
O Október 15., szombat, 20 óra
Elefánt // Zaporozsec a Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 16., vasárnap, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt
játék felnőtteknek is.
O Október 16., vasárnap, 10 óra
A múzeumok őszi fesztiválja programja.
A hétvégi családi nap keretében a gyerekek kis
madarakat készíthetnek a Déri Múzeumban.
O Október 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szekérmesék.
O Október 16., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Csigaműhely az
Agórában.
O Október 16., vasárnap, 17 óra
Szauna programok az Aquaticumban.
O Október 16., vasárnap, 19 óra
1956. Egy nép kiáltott. Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára készült ünnepi táncjáték
a Kölcsey Központ Nagytermében.
O Október 17–23.
Forradalmi filmhét a Delta moziban általános és középiskolás diákok, ill. nyugdíjasok és
szervezett csoportok számára előzetes bejelentkezés alapján.
O Október 17–22.
60 év, 60 költő, 60 vers. Könyvkiállítás az
1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján a Józsai Fiókkönyvtárban.
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O Október 17., hétfő, 9 óra
Idősek köszöntése – batyus összejövetel
zenével, tánccal az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 18., kedd, 17 óra
Berki Csaba festőművész kiállítása a
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 17., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.

O Október 18., kedd, 19 óra
Maria Tomanova énekestje a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Október 17., hétfő, 14 óra
Ünnepi műsor az 1956-os forradalom 60.
évfordulója alkalmából a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 17., hétfő, 17 óra
Vitéz Ferenc: Rácsok és virágok. A Bényi
Árpád műveivel illusztrált és általuk inspirált
verseskötetének bemutatója. Közreműködik
Arany Lajos és Juhász Árpád a Kölcsey Központban.
O Október 17., hétfő, 17.30
Turmalin esték az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 17., hétfő, 19.30
Jazzbarátok köre: Varga Bendegúz
Quintet a Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 17., hétfő, 19.30
Cosi Fan Tutte. Élő operaközvetítés a londoni
Royal Opera House-ból az Apolló moziban.
O Október 18.–november 6.
Programok a digitális planetáriumban, az
Agórában. A Földtől a világegyetemig.
O Október 18., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
O Október 18., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Október 18., kedd, 14 óra
Ki-mit-tud? és teadélután a nyugdíjasoknak
az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 18., kedd, 15 óra
Meridián torna a Homokkerti K. Házban.
O Október 18., kedd, 15 óra
Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése. Előadás a Józsai Közösségi Házban.

O Október 18., kedd, 19.30
Salsaest! Egy forró kubai éjszaka az Ifiház
Galériában.
O Október 18., kedd, 20 óra
KULTerdő: #Amúgy lapszámbemutató a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 19., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Álomszövő Pendula. Bérletes előadás. 10 és 14 óra:
A sárig kicsi kígyó. Kamarajáték.
O Október 19., szerda, 10 óra
Tündérboszorkány a könyvtárban. Vendég: Bosnyák Viktória író, műfordító. 10-től az
Újkerti Fiókkönyvtárban, 12-től a Tócóskerti
Iskolai és Gyermekkönyvtárban.
O Október 19., szerda, 14 óra
Idősek bálja a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 19., szerda, 16 óra
Megemlékezés 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O Október 19., szerda, 16 óra
Gyógyító füvek. Kökényesi Gyuri bácsi előadása a Józsai Közösségi Házban.
O Október 19., szerda, 16.15
Forradalmi emlékvetítések: Az a nap a mienk
volt – az Apolló Moziban.
O Október 19., szerda, 18.15
Az energiák és a mindennapi életünk
kapcsolatai. Tankó István radiesztétabioenergetikus előadása az Újkerti K. Házban.

tosságok nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
O Október 20., csütörtök, 14 óra
Napló apámnak, anyámnak című film
vetítése a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 20., csütörtök, 16 óra
Faludi-filmklub a Delta Moziban.
O Október 20., csütörtök, 16.15
Forradalmi emlékvetítések: Diákok a vádlottak padján – az Apolló Moziban.
O Október 20., csütörtök, 16.30
1956 ART. Művészeti foglalkozások általános
iskolásoknak a Józsai Közösségi Házban.
O Október 20., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 20., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Úton az egészséges érzelemvilág felé. A félénkségtől a bátorságig. Előadók: Kovács Tiborné és Dankó Ferenc
lelki gondozók a Méliusz Könyvtárban.
O Október 20., csütörtök, 17 óra
Márciusleheletű október. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc Hajdú-Bihar
Megyei Kutatócsoportjának előadásai a Méliusz
Könyvtárban.
O Október 20., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés előadássorozat. Zsiga Attila előadása a Józsai K. Házban.
O Október 20., csütörtök, 18 óra
„Éld az életed” klub. Szabó Irén előadása
után, 19 órától ingyenes meridián torna a
József Attila-telepi Könyvtárban.
O Október 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 21–23.
Darufesztivál. Kulturális és gasztronómiai
rendezvény a Hortobágyon.

O Október 19., szerda, 20 óra
Hallgató tehetségkutató – a DE Közművelődési Titkárság rendezvénye a Nagyerdei
O Október 21.–január 29.
O Október 18., kedd, 16 óra
Víztoronyban.
Formába öntött forradalom. 1956 emlékeSorsfordító október. ’56-os kávéház a
zete című időszaki kiállítás a Déri Múzeumban.
Józsai Közösségi Házban.
O Október 20., csütörtök, 9 óra
1956 – Egy végtelen mondat… Kiállítás a
Teret nyitunk – Az Ifiház nyílt napja középis- Déri Múzeumban.
O Október 18., kedd, 17 óra
kolásoknak.
Irodalmi kávéház. Papp-Für János zenés felO Október 21., péntek,
olvasóestje a Méliusz Könyvtárban.
O Október 20., csütörtök, 10 óra
Verebics Kati kortárs festőművész ÁtválModerátor: Herczeg Ákos.
Ő hogyan látta? ‘56-os irodalmi túra a Mélitozások című kiállítása a Hal Köz Galériában.
usz Könyvtárban középiskolás diákok számára
O Október 18., kedd, 17 óra
angol, német, francia nyelvű művek tükrében. O Október 21., péntek 9 óra
Fekete fáraók – Núbia urai, akik leigázták
56 csepp könny. A debreceni Ifjúsági Ház
az ősi Egyiptomot. Berényi Ernőné előadása O Október 20., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
emlékműsora a Mechwart-középiskolában.
a Belvárosi Közösségi Házban.
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Álomszövő
Pendula. 10 és 14 óra: A sárig kicsi kígyó.
O Október 21., péntek
O Október 18., kedd, 17 óra
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra: ÁlomSzatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi O Október 20., csütörtök, 14 óra
szövő Pendula. Bérletes előadás. 10 és 14 óra:
Házban.
Forradalmi izzó fények. Kézműves foglalaA sárig kicsi kígyó. Kamarajáték.
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O Október 21., péntek
Mozaik múzeumtúra roadshow 10-től a
Debreceni Református Kollégium Múzeumában, 11-től a Déri Múzeumban, a Modemben,
a Debreceni Irodalom Házában és a Medgyessy
Ferenc-emlékkiállításon.

O Október 22–23.
Hajnali darules a kisvonattal a Hortobágyon.

O Október 23., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.

O Október 22., szombat,
O Október 23., vasárnap, 10 óra
Programok az Agorában. 10.30: Kreatív tu- Forradalmi cívis cuháré. Kárpát-medencei
domány speciál: Mozgó-kép. 11.30: Laborból a Népművészeti Találkozó a Kölcsey Központban.
konyhába. Kísérleti bemutató az Agórában.
O Október 21., péntek, 13 óra
O Október 23., vasárnap, 10.30
Emlékezzünk 1956-ra! Ünnepi műsor az Aba- O Október 22., szombat, 11 óra
Vasárnapi tudomány: Lufimóka. Ismeretkusz Műhely Egyesület színjátszóinak közremű- A rettegés éjszakája az Ifiházban. Lovecraft- terjesztő programsorozat az Agórában.
ködésével a Csapókerti Közösségi Házban.
szerepjáték.
O Október 23., vasárnap, 17 óra
O Október 21., péntek, 14 óra
O Október 22., szombat, 14 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
Versmondó és prózaíró verseny az 1956-os Japán kultúra és művészeti szakkör felforradalom és szabadságharc 60. évfordulója
nőtteknek a Déri Múzeumban.
O Október 24–28.
alkalmából középiskolásoknak a Belvárosi
Debrecen, 1956. A Méliusz Könyvtár vánKözösségi Házban.
O Október 22., szombat, 14.30 és 15.30
dorkiállítása a Csapókerti Közösségi Házban.
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Október 21., péntek, 16 óra
O Október 24., hétfő, 10 és 14 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös- O Október 22., szombat, 16 óra
Vojtina: Kibújt a bőréből, avagy a sárig
ségi Házban.
Kertészszemmel Normandiában. Ficzere
kicsi kígyó titka. Bábkészítő kamarajáték.
Miklós előadása a Csapókerti Közösségi HázO Október 21., péntek, 16.15
ban.
O Október 24., hétfő, 13 óra
Forradalmi emlékvetítések: Emlékművek –
Pizsamaparti a Delta Moziban.
1956, az Apolló Moziban.
O Október 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 24., hétfő, 14 óra
O Október 21., péntek, 17.30
Idősek hónapja záróünnepség a Belvárosi
Süssünk, főzzünk tönkölybúzából. Szatyor O Október 22., szombat, 18 óra
Közösségi Házban.
klub a Csapókerti Közösségi Házban.
Forradalmi emlékvetítések: Szabadság, szerelem az Apolló Moziban.
O Október 24., hétfő, 17 óra
O Október 21., péntek, 20 óra
Kismama klub. Fürdetés, öltöztetés, szoptaAnima Sound System a Nagyerdei VíztoO Október 22., szombat, 19 óra
tás, táplálás. Peleiné Imre Judit védőnő előadáronyban.
Szüreti bál a Csapókerti Közösségi Házban.
sa az Újkerti Fiókkönyvtárban.
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O Október 25., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.

O Október 26., szerda, 10 óra
Gyalogló klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 25., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: Kibújt a bőréből, avagy a sárig
kicsi kígyó titka. Bábkészítő kamarajáték.

O Október 26., szerda, 13 óra
Pizsamaparti a Delta moziban.

O Október 25., kedd, 13 óra
Pizsamaparti a Delta Moziban.

O Október 26., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 26., szerda, 14 óra
O Október 25., kedd, 14 óra
Rendhagyó tárlatvezetés Vitéz Lánczy
A „Vakot látó” gyermekrajzpályázat anya- Lajossal a Csapókerti Közösségi Házban.
gának kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Október 26., szerda, 14 óra
O Október 25., kedd, 14 óra
Szavalóverseny. A Déri Múzeum szavalóDebreceni forradalom és a szovjet katoversenyt hirdetett 9–12. osztályos diákok
nai és magyar pártpolitikai jelentések
számára.
tükrében. Filep Tibor előadása.
O Október 26., szerda, 16 óra
O Október 25., kedd, 14 óra
Mentál filmklub a Delta Moziban.
Sütiverseny a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 26., szerda, 17 óra
O Október 25., kedd, 14.30
Életünk láthatatlan tanúi. Köztéri művéEgy mondat a zsarnokságról. 1956 és az
szeti alkotások Debrecenben. Kotricz Tünde
odavezető út az irodalom tükrében. Czeglédi
előadássorozata az Újkerti Fiókkönyvtárban.
Erika előadása a Libakerti Fiókkönyvtárban.
O Október 26., szerda, 18 óra
O Október 25., kedd, 15 óra
Smart City MeetUp – az EDC Debrecen
Az 1956-os forradalom Balogh István, a
rendezvénye a Nagyerdei Víztoronyban.
Déri Múzeum egykori igazgatója életében
– Záborszkyné Balogh Réka visszaemlékezése a O Október 26., szerda, 18.15
Déri Múzeumban.
Gondolatok az élet és a világ teremtéséről II. Előadás, beszélgetés Domokiné Tóth
O Október 25., kedd, 16 óra
Mária reikimesterrel az Újkerti K. Házban.
Sorsfordító október. ’56-os kávéház a
Józsai Közösségi Házban.
O Október 27.–november 28.
Benned létező. Kiállítás Cs. Horváth Judit
O Október 25., kedd, 16 óra
alkotásaiból a Józsai Közösségi Házban.
Hajdúböszörmény, a festők városa. Könyvbemutató a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O Október 27., csütörtök
Vojtina Bábszínház, 9.30 és 11 óra: A sárig
O Október 25., kedd, 16.30
kicsi kígyó. Kamarajáték. 9.30, 11 és 14 óra:
Győrfi Lajos muzeológus tárlatvezetése a Álomszövő Pendula. Bérletes előadás.
Déri Múzeumban.
O Október 27., csütörtök, 10 óra
O Október 25., kedd, 17 óra
Őszi kézműves játszóház az Újkerti K. Házban.
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O Október 27., csütörtök, 16.30
O Október 25., kedd, 19 óra
A piramisok országában. Mező Szilveszter
Universitas–Debrecen-hangversenysoro- muzeológus előadása a Déri Múzeumban.
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Október 27., csütörtök, 16.30
O Október 25., kedd, 19.30
Halottak napi hárfaének. Illés László előSalsaest! Egy forró kubai éjszaka az Ifiházban. adóestje a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

ŐSZBÚCSÚZTATÓ A NAGYERDŐBEN.
Veszelinov Ottó, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület tagja tart
előadást a Déri Múzeumban október 11-én
16.30-tól.

O Október 28.–november 25.
Ifj. Fazekas István fazekas népi iparművész kiállítása a Tímárházban.
O Október 28., péntek
Vojtina: 9.30 és 11 óra: A sárig kicsi kígyó. .30,
11 és 14 óra: Álomszövő Pendula.
O Október 28., péntek, 10 óra
Halloweeni játékok angol nyelvet tanulóknak a Méliusz Könyvtárban.
O Október 28., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.
O Október 28., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Ház.
O Október 28., péntek, 20 óra
Club Akusztik. Az Ifjúsági Ház zenei klubjának
koncertje.

O Október 26.–november 21.
„55” – Kökényné Szarka Emma kiállítása a
Józsai Közösségi Házban.

O Október 27., csütörtök, 17 óra
Életfa, csodaszarvas, turulmadár. Incze
László előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Október 26–28.
Győrfi Lajos muzeológus rendhagyó
tárlatvezetése középiskolások számára a Déri
Múzeumban.

O Október 27., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti K.özösségi Házban.

O Október 28., péntek, 20 óra
Konyha // Dope Calypso // Babel a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 29., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt
játék felnőtteknek is.

O Október 26., szerda
Vojtina Bábszínház, 9.30 és 11 óra: A sárig
kicsi kígyó. Kamarajáték. 9.30, 11 és 14 óra:
Álomszövő Pendula. Bérletes előadás.

O Október 27., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés előadássorozat. Zsiga Attila előadása a Józsai K. Házban.

O Október 29., szombat, 9.30
Animációs nap! Az animációs világnap
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 5., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Felhők. Játékos programsorozat az Agórában.
O November 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O November 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.

KÖNYVEK KÖZÖTT. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának keretében a Méliusz és a debreceni fiókkönyvtárak is várják az olvasókat
alkalmából japán rajzfilmek vetítése magyar
felirattal az Ifjúsági Házban.
O Október 29., szombat, 10 óra
Családi kézműves hétvége. Játszóházi
program. Bőrözés a Tímárhában.
O Október 29., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Október 29., szombat, 16 óra
Szüreti bál a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 2., szerda, 14 óra
Horgolt babák. Kiállítás Vasvári Gyuláné Liza
munkáiból a József Attila-telepi könyvtárban.
O November 2., szerda, 14 óra
Etiópia. Pécskay Zoltán előadása a Benedek
Elek Fiókkönyvtárban.
O November 2., szerda, 16 óra
A környezet hatása az ember egészségére. A Rizikó klub foglalkozása a Petőfi Emlékkönyvtárban. Előadó: Gesztelyi Tamás.

O November 5., szombat, 19 óra
Halloween éjjelén! Fellép a Bad Habit, a
Traffik Band és a KontAktus az Ifiházban.
O November 5., szombat, 20 óra
Bagossy Brothers Company // Lóci Játszik
a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.
O November 6., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mágnesszörnyek.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termában.

O Október 29., szombat, 16 óra
O November 2., szerda, 19.30
Vadászgörény-szépségverseny és kisállat- BanZaj #13: BOM // Band In The Pit // Hans
bemutató a Csapókerti Közösségi Házban.
a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 8., kedd, 16 óra
A Debreceni Fotóklub kiállításának
megnyitója a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.

O Október 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 8., kedd, 16.30
1956 – Filep Tibor előadása a Déri Múzeumban.

O Október 30., vasárnap, 9 óra
Sakkverseny az Ifjúsági Házban.
O Október 30., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula. A
sárig kicsi kígyó.
O Október 30., vasárnap, 10 óra
A karikás ostor nyomában. Interaktív
program a Déri Múzeumban.
O Október 30., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Megtévesztő tudomány az Agórában.
O Október 30., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 3., csütörtök, 18 óra
Világzenei körkép: Szabó–Törő duó – a DE
Közművelődési Titkárság rendezvénye a
Nagyerdei Víztoronyban.
O November 4., péntek, 10 óra
Játékos, mesés foglalkozás őszi dekorációkészítéssel a Méliusz Könyvtárban.

O November 8., kedd,19.30
Salsaest az Ifiházban.
O November 8., kedd, 20 óra
KULTerdő a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 4., péntek, 17 óra
Zenés könyvtári esték: Az ötvenes évek
O November 9., szerda, 18 óra
könnyűzenéje, II. az Újkerti Fiókkönyvtárban. Koroknai Árpád estje a Nagyerdei VíztoA zongoránál Kovács Lajos.
ronyban.
O November 5–6.
Őszi Debreceni Esküvői Kiállítás és Vásár a
Hotel Lyciumban.

O November 9., szerda, 20 óra
„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája a Debreceni Irodalom Házában.

O November 5., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt
játék felnőtteknek is.

O November 10., csütörtök, 16 óra
Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében a Benedek Elek Könyvtárban.
O November 10., csütörtök, 16.30
„Hatvanszor ‚56”. Könyvbemutató a Méliusz
Könyvtárban.
O November 10., csütörtök, 19 óra
Migráció és Európa. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő előadása a Kölcsey
Központban.

SALSAEST! Forró kubai éjszakák hangulata keddenként az Ifiházban

O November 10., csütörtök, 19.30
Jazzbarátok Köre: Trio Musicz a Nagyerdei
Víztoronyban.
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o Még tart a bérletezés. Az évad elkezdődött,
de a nézők nem maradtak le semmiről. Október
31-éig árulja bérleteit a Csokonai Színház. Továbbra is megtalálható a kínálatban a két előadásos
mesebérlet (5-10 éveseknek) és a három előadásos
ifjúsági bérlet (10-14 éveseknek). Nem változik a
középiskolásoknak és egyetemistáknak nyújtott, hat
előadásos bérletek rendszere sem. A Csokonairól
elnevezett premier- és a Thuróczy Gyula nevét viselő
másod-premierbérlet kilenc előadást tartalmaz, míg
a további felnőttbérletek hat-hét produkciót kínálnak
a vendégeknek.
Négy, illetve hat előadásos „à la carte” rendszerű
szabadbérlet is kapható.
A diákokat és nyugdíjasokat 10, a csoportokat
20 százalékos engedménnyel várja a Csokonai
Színház. A 40 százalékos kedvezményt az érintettek
idén is felhasználhatják.
Jegypénztár: (52) 455-075. Szervezési osztály:
(52) 413-565
szervezes@csokonaiszinhaz.hu

Kőműves Kelemen: a legendás rockballadából látványos
előadás született

o Virtuózok Debrecenben. A népszerű tehetségkutató műsor készítői arra vállalkoztak, hogy
bebizonyítsák: a klasszikus zene is lehet trendi, az
értékes muzsika örök. A Virtuózok-gálakoncert nem
csak szórakozást ígér a zenekedvelőknek, hanem
példát mutat fiatalok százainak a befektetett munka és a színpadi sikerek kapcsolatáról.
Négy ifjú tehetség 14 művet hoz el a Kölcsey
Központba október 11-én: a koncerten fellép az első
évadból a zongorista Szűts Apor, a „harmonika mágusa” Demeniv Mihály, valamint a második évadból
a korcsoportnyertes fuvolista, Holozsai Eszter és a
Virtuózok második évadának fődíjasa, a nagybőgős Kökény Tamás (képünkön). n

Ősz a Hortobágyon
A Hortobágyi Nemzeti Park az UNESCO-világörökség része, az
érintetlen természet szinonimája. A szabadság életérzése, melyet a
töretlen látóhatár élménye, a délibábok, a legelő gulyák és ménesek,
bólogató gémes kutak látványa tár ott elénk. A Debrecentől mindössze
negyven kilométerre található Hortobágy ősszel mutatja egyik
legszebb arcát, s októberben különleges programokat, élményeket
kínál. Ezek közül a leglátványosabb a daruvonulás, az őszi naplementék legvonzóbb természeti eseménye. A Hortobágyi Nemzeti Park
jelképének választott közönséges vagy szürke daru akár százezer
egyede is megfordul ilyenkor a térségben. A madarak megfigyelésére
– szervezett formában – több lehetőség nyílik az októberi hétvégéken.
A programok csúcspontja a Darufesztivál október 21. és 23. között.
Ezzel egy időben, október 22-én egy másik páratlan élményben is része
lehet a látogatóknak a Hortobágyon: Szent Dömötör napján elevenítik
fel a népszokást, amikor a pásztorok behajtják állataikat a legelőkről a
téli szálláshelyükre. A Kilenclyukú hídnál tartott látványos felvonulást
hagyományőrző programok sora kíséri.
Bővebb információ: Tourinform-iroda (Piac u. 20.),
Tel.: (52) 412-250, e-mail: debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu
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Tehetségeket keresnek
A Debrecen Rádió FM95 és a
Debrecen Televízió ismét tehetségkutató versenyt indított!
Ha szeretsz szerepelni, jó a hangod, vannak ötleteid, akkor itt a
lehetőség! Jelentkezési korhatár
nincs! Juttasd el maximum 5 perces hang-, ill. hang- és képanyagodat az alábbi e-mail címre:
info@debrecenradiofm95.hu
vagy töltsd fel a rádió Facebookoldalára privát üzenet formájában, esetleg hozd be személyesen
a rádió szerkesztőségébe (Petőfi
tér 10.), hétfőtől péntekig 8–16
óra között október 15-éig.
A szakmai zsűri által kiválasztott első három helyezett értékes
ajándékban részesül. A pályázat
nyertese, a fődíjas pedig bekerülhet a média, a rádiózás világába:
a Debrecen Rádió FM95 délutáni
műsorsávjában műsort vezethet.

Egy igazán jó csapat: a Debrecen Rádió FM95 stábja
Ha a pályázók vállalják, akkor
a hanganyaguk a rádió Facebookoldalára is felkerül; közülük a
legtöbb lájkot összegyűjtő lesz a
közönségdíjas.
Akit a televíziózás világa vonz,
az a dtv@dtv.hu címre küldheti el

jelentkezését. Hanganyaga mellé
feltétlenül csatoljon néhány fotót
magáról. Szívesen veszünk videót
is; azt viszont ne levélben küldjék
a jelentkezők, hanem töltsék fel
fel az internetre: mi csak a linket
várjuk, ahol megnézhetjük! n

A debreceni zsidóság története
Új alkotás készült Debrecen Televízió műhelyében:
Akiknek lelke megmaradt a hitben – a debreceni
zsidóság története címmel.
A dokumentumfilm a debreceni zsidóság történetének a bemutatását az 1840-es évektől indítja.
A cívisvárosban gyors és dinamikus fejlődést kezdődött el ekkor, amely egészen az 1920-as évekig
tartott.
A békés korszak a jogfosztó törvényekkel megváltozott, és a megkülönböztetés megérkezett a
debreceni zsidóság életébe. Erről már túlélők mesélnek. Személyes élményeken keresztül ismerhetik

meg a nézők a békés évek végét, a gettósítást, a
deportálást, a munkatáborok megpróbáltatásait.
15 túlélő mesél, akiknek többsége ma már nem
Debrecenben él: az egykori cívis polgárokat Izraelben kereste fel a stáb.
A filmből az is kiderül, hogy a deportálások után
ki miért tért vissza Debrecenbe, vagy miért döntött
a távozás mellett. Sara Atzmon, a holokauszt egyik
legnevesebb festőművésznője, aki szeretettel
gondol Magyarországra, Debrecenre, a filmben így
fogalmaz: „a szörnyűségek, a borzalmak megtanították arra, hogy nem szabad gyűlölni!” Ezt a gondolatiságot képviseli a film, és szeretné eljuttatni a
nézőkhöz.
A filmet Vojtkó Ferenc rendezte. Operatőr: Máthé
Gábor, narrátor: Sipos Ferenc és Garay Nagy Tamás,
vágó: Kapusi József, producer: Szabó József és Széles Tamás. A filmet Debrecen Megyei Jogú Város támogatta, elkészítéséhez segítséget nyújtott a Simon
Wiesenthal Center és a Debreceni Zsidó Hitközség. n
Első ízben a debreceni ortodox zsinagógában
mutatták be az alkotást szeptember 25-én.
A zártkörű vetítésen részt vett Papp László,
Debrecen polgármestere, Csepreghy Nándor
miniszterhelyettes és Horovitz Tamás,
a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke is.
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Októberi filmkavalkád
Filmek az Apollóban
O kertész mihály-terem

Ernelláék Farkaséknál
Hajdu Szabolcs a saját otthonában forgatta le
páratlan filmjét, amellyel idén két díjat is nyert a
Karlovy Vary-i filmfesztiválon. Farkasék befogadják
külföldről hazatérő rokonaikat, a kényszerű együttélés pedig régi és új sérelmek feltöréséhez vezet.
A végtelenül emberközeli és őszinte történetben
akár önmagát is felfedezheti a néző: az egymás
mellett elsikló emberek és a felszínes testvéri kapcsolatok izgalmas filmre vitele ez az alkotás.

Okt. 6–12. 16.30
Mélytengeri pokol
Okt. 6–12. 18.30
Ernelláék Farkaséknál
Okt. 6–12. 20.15 óra
A lány a vonaton
Okt. 8-9. 14 óra
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
Okt. 13–19. 17.30 és 20 óra (17-én csak 17-től)
Inferno
Okt. 22–26. 15.30 (22-én és 23-án 13.15-től is)
Kubo és a varázshúrok
Okt. 20–26. 17.30 és 20 óra (5-én csak 17.30-tól)
Inferno
Okt. 27.–november 2. 15.30
A könyvelő
Okt. 27.–november 2. 18 óra (29-én és 30-án 13.15-től is)
Trollok
Okt. 27.–november 1. 20.15-től
Inferno

O soós imre-terem
Okt. 6–12. 15.30
Bridget Jones babát vár
Okt. 6–12. 18 óra (8-án és 9- én 13.15-től is)
Kubo és a varázshúrok
Okt. 6–12. 20 óra
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
Okt. 13–19. 18.45 (18-án nincs)
Ernelláék Farkaséknál
Okt. 13–19. 20.30 (18-án nincs)
Virsliparti
Okt. 20–26. 15.15
A lány a vonaton
Okt. 20–26. 17.15 és 19.30
Jack Reacher. Nincs visszaút
Okt. 27.–november 2. 20 óra
A könyvelő
Okt. 27.–november 2. 16 óra
Ernelláék Farkaséknál
Okt. 27–.november 2. 17.30
Jack Reacher. Nincs visszaút

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

A lány a vonaton
Az azonos című regényből készült thriller legalább
annyi izgalmat ígér, mint a világhírű könyv. Rachel
(Emily Blunt) a vonatról mindennap lát egy nőt az
egyik házban, amely mellett elhalad. Történeteket
talál ki róla és családjáról, tulajdonságokkal is
felruházza őket: ám a nő egy nap rejtélyes módon
eltűnik. Rachel ki akarja deríteni az igazságot, ám
segítségét sehol sem fogadják jól, alkoholizmusa és
emlékezetkiesései miatt…

Okt. 6–12. 15.15
Kubo és a varázshúrok
Okt. 6–12. 17.30 ( 9-én nincs)
Kút
Okt. 6–12. 19.30 ( 9-én nincs)
Bridget Jones babát vár
Okt. 13–19. 15.15 ( 19-én nincs)
Kút
Okt. 13–19. 17.15
A lány a vonaton
Okt. 13–19. 19.30 (15-én és 16-án 13.15-től is)
Vaksötét
Okt. 22–23. 13.30
Inferno
Okt. 20–26. 16 óra
Nézd, ki van itt
Okt. 20–26. 18 óra
Érettségi
Okt. 20–26. 20.30
Virsliparti
Okt. 27.–november 2. 15.45 (29-én és 30-án 13.30-tól is)
Trollok
Okt. 27-én és nov. 1-én, 2-án 19.30
Jack Reacher. Nincs visszaút
Okt. 27-én és nov. 1-én, 2-án 17.45
Casablanca

Európai art mozik napja

Mozinet-filmnapok

Forradalmi emlékvetítések

Okt. 9., 17 óra Toni Erdmannn 20 óra
Érettségi

Okt. 28., 18 óra Legújabb testamentum

Okt. 17., 19.30 Cosi Fan Tutte Élő operaközvetítés a londoni Royal Opera House-ból.

Okt. 29., 17.45 A vörös teknős

A filmek megtekintése ingyenes. A vetítések
helyszíne az Apolló moziban a Deésy
Alfréd- és a Kertész Mihály-terem.

Okt. 18. DESZnight@themovies – Filmklubvetítés. Szigorúan piszkos ügyek.
A vetítés utáni beszélgetést Váró Kata
Anna filmkritikus vezeti.

20.15 A sors kegyeltjei... meg a többiek
19.30 A szobalány
Okt. 30., 17.45 Ifjúság
20.15 Az ügyfél
Okt. 31., 18 óra Rester Vertical

Okt. 19., 16.15 Az a nap a mienk volt
Okt. 20., 16.15 Diákok a vádlottak padján
Okt. 21., 16.15 Emlékművek – 1956.
Okt. 22., 18 óra Szabadság, Szerelem

20.15 Olli Mäki legboldogabb napja

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket
október 25-éig várjuk a
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,
illetve a Debrecen Televízió címére.
A helyes megfejtést beküldők között a
Debrecen Televízió által készített
Szabó Magda (1917–2007) című
DVD-ből sorsolunk ki két példányt.
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését beküldő szerencsés olvasónk:
Csatáriné Nemes Tímea
(Veresegyházi T. u.)

Lézerrel a visszerek ellen!

Műtét vérzés nélkül!

A Lézer Magánrendelőben olyan érsebészeti szakrendelés működik, ahol műtét vagy szúrás nélkül
gyógyítják a visszereket.
A rendelésen alkalmazott nagy energiájú lézerrel a kozmetikailag leginkább
zavaró, tehát a bőrfelszínhez közel elhelyezkedő értágulatok,
Visszér kezelés előtt és után
seprűvénák, visszerek
gyógyíthatók, műtét nélkül. A kezelés hatékonysága
– összehasonlítva az egyéb módszerekkel – meglepően jó.
A kezelést a bőrfelületen keresztül végezik, tehát
egyetlen vágás, vagy szúrás nélkül. A lézersugár a
vörösvértestek festékanyagában nyelődik el, ezáltal
a bőrfelszín alatti kóros erek elzáródnak. A beavatkozás pár percig tart. Az esetek egy részében a kezelt
ér a lövés pillanatában azonnal elzáródik, máskor néhány hét szükséges ehhez.
Nemcsak a végtagokon, hanem az arcon és egyéb
helyeken lévő, zavaró értágulatokat is gyógyítják a
lézerrel, ilyenkor a kezelés bőrgyógyász kolléga bevonásával történik.

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

Az érsebészeti szakrendelésre időpontot lehet kérni
a (52) 321-798 számon.

A Lézer Magánrendelőben alkalmazott lézeres beavatkozás előnyei:
• nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott óriási sebet
készíteni, hiszen a lézer csak az elváltozás területén dolgozik
• szükségtelen varratot behelyezni
• még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, mert miközben a
lézer a szöveteket szétválasztja, 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 lézerfény érintkezik
a sebbel.
Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt köröm, 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.
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5. | Előjegyzés: (52) 321-798

www.lezermagandendelo.hu
A Lézer Magánrendelő a Magyar
Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei
szer vezetével együttműködve
folytatja tevékenységét, és 2013ban elnyerte „Az év támogatója”
díjat a Magyar Vöröskereszttől.
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Álomszövő Pendula
Hangulatos, szép mesével állt elő a Vojtina Bábszínház. A történet szerint valamikor réges-régen,
még dédanyáink idejében Palotás vidám városka
volt. Vasárnap a tűzoltózenekar muzsikája kísérte
a sétáló hölgyeket és urakat. Az ábrándos kis
Pendula, a kalapos kisasszony, naplementekor odaült a főtéri kút mellé, és a felhőket bámulta. Ám
egyszerre csak vége lett a vidámságnak, mert az
Álomrabló Markoláb egy éjjel feneketlen zsákjába
gyömöszölte az emberek színes álmait... n

Az olvasás éjszakája
Idén is megrendezik Debrecenben a népszerű programot. A Líra Könyváruházban (Piac u. 57.) október
8-án a Könyv, varázslat, zene című rendezvényre
várják az olvasókat és érdeklődőket.
16 óra: Százszorszép Óvoda – gyerekvers, gyerekdal. 16.45: Kedvenc íróink – Esterházy Péter
és Lázár Ervin. A szerzők műveiből felolvasnak
a Főnix Diákszínpad tagjai. 18.30: Privát Affair:
akusztikus minikoncert. 19 óra: Rock, csajok,
satöbbi. Kémeri Péter a Sarockba szorítva: a menedzser című könyv írója. 19.30: LED: rendhagyó
DJ-produkció. 20 óra: Létezik-e magyar fantasy?
Vendég: Farkas Zoltán, a Főnix Könyvműhely kiadóvezetője. 20.30: Olvasás: ma és holnap. Szövegelés és felolvasás. Résztvevők: Láng Eszter költő,
képzőművész; Heller Zsolt író és Szénási Miklós író,
újságíró. Az est háziasszonya Nádasdi Anikó, a DTV
szerkesztő-riportere. n

2016.
okt. 6. –
nov. 7.

Vasárnapi tudomány

Gyermekeknek szóló sorozat az aGórában
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