2017.
nov. 3. –
dec. 1.

Nagytemplomi adventi koncertek
presser Gábor és rúzsa Magdi december 4-én,
nyári károly 11-én, charlie 18-án lép fel
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A kultúra körülölel minket, túlmutat a színház, kon
certterem, galéria falain. Ott van bennünk kultúra
fogyasztóként és -teremtőként, alkotóként egyaránt.
A manuális és digitális, az offline és online világának
folyamatos küzdelmét látjuk nap mint nap. Hogy mi
ként lehet megőrizni, megóvni, átörökíteni, a meglévő
értékek mentén új lendületet adni egy város kulturális
életének a hosszú távú fejlesztési elképzelések tük
rében, nagy kihívás. Vajon létezik-e olyan „kézikönyv”,
amely mindannyiunk számára utat mutathat, válaszo
kat adhat egy olyan városban, ahol a kézzel szerzett
tudás kultúrája éppoly fontos volt egykor, mint a
szellemi kultúrával és a könyvekből nyert tudás?
Számos példa van arra szerte Európában, hogy egy
város, közösség hogyan volt képes átörökíteni meg
lévő kulturális javait és újradefiniálni önmagát. Az
önreflexió nagyon hasznos, olykor viszont fájdalmas
folyamat. Debrecen – az Európai Kulturális Főváros
pályázat legkeletibb magyar pályázó városaként – azt
az utat választotta, hogy szembenézve önmagával,
őszintén megvizsgálja az értékeit, párbeszédet foly
tatva az itt élő polgárokkal, a kulturális intézmények
szereplőivel, vezetőivel, szakértőkkel. Főnixmadárként
újraéledve, Debrecen mindig is képes volt megtalálni
a maga helyét, szerepét, valós értékeit szűkebb és tá
gabb hazájában, Európában. Ezért egy olyan „jövőbeli
kézikönyvet” szeretnénk kidolgozni, amelyben egyaránt
helye van az emberi kéz által végzett tevékenységek
átörökíthető szerepének és a könyvekből szerzett
ismeretnek és tudásnak is.
A cél közös: megőrizni értékeinket, közösségein
ket, választ adni a kultúra eszközével a mindennapok
kérdéseire. Az itt élő embereknek éppúgy, mint Európa
közösségeinek.
Porkoláb Gyöngyi
az EKF programiroda
operatív igazgatója
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Kölyöklabor az Agórában

Két Luther egy színpadon
Hallottak már ragtime-operát? Mindeddig egyetlen
létezett, amit Scott Joplin írt még 1911-ben. Ittzés
Tamás nemrég megírta a másodikat, Lanczkor Gábor
szövegére. A darab az amerikai tiszteletes és polgár
jogi harcos, Martin Luther King életének mozzanatait
dolgozza fel. Ráadásul a történetben a fél évezred
del korábban élt Luther Márton is megjelenik. Hamar
kiderül, hogy azok a kérdések, amik Luther Mártont
ötszáz éve, vagy Martin Luther Kinget alig fél évszá
zaddal ezelőtt foglalkoztatták, ma is aktuálisak.
A „crossover ízű” ragtime-opera minden olyan
zenei elemet felvonultat, ami a dzsesszműfajba
beleillik: swing, blues, dixieland, gospel, spirituálé,
helyenként operettes hangzás és, természetesen,
ragtime.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából szü
letett mű színpadi bemutatójának zenei alapját a
kibővített Bohém Ragtime Jazz Band játssza, amely
nek vezetője maga a szerző, Ittzés Tamás. Premier a
Csokonai Színházban november 10-én! n

Dr. Buborék és barátai egy évvel ezelőtt költöztek
be az Agórába, hogy szórakoztató és játékos ké
miai kísérletekre hívják a kisiskolásokat. A BASF
húsz éve működő ismeretterjesztő programja a
világ harminchárom országában érhető el; hazánk
ban a debreceni tudományos élményközpont ad
otthont az izgalmas történet köré épülő foglalko
zásoknak. A játékos foglalkozásokon a diákok biz
tonságos, kifejezetten gyerekek számára berende
zett környezetben, védőfelszerelésben, szakember
irányításával kísérletezhetnek.
A Kölyöklabor roppant népszerű, eddig négyezer
kisdiák vett részt az egyórás foglalkozásokon.
Az élményközpont munkatársai továbbra is várják
azoknak a 2–4. osztályos iskolai csoportoknak
a jelentkezését, akik szívesen kalandoznának a
kémia világában. n

O Katasztrófa. Az NDK (Neue Debrecenisce Kunst) kiállítása
arra reflektál, hogy a világ összevissza omlik, és mi percenként
az óránkra pillantunk, ami hol késik, hol siet, de pontosan sose
jár. Csúszkálunk a fedélzeten, és várjuk a következő lökéshullámot... A nem mindennapi tárlat a Sesztina Galériában november
18-ig várja a mindennapok rutinos vagy éppen amatőr katasztrófaturistáit! Kiállítók: Kónya Ábel, Kővári Attila, László János,
Deák Anita, Szarvák Antal, Orbázi Zoltán, Deli Barna, Dóczy Alpár és Horváth Péter. (Ott lesz Kővári Attila képe is, A Hindenburg
zeppelin katasztrófája.) n

O Orbántól Borbélyig. Különleges koncertekre készül a Kodály Kórus. November 23-án 19.30-tól a Szent Anna-székesegyház ad otthont az
idén 70. születésnapját ünneplő Orbán György tiszteletére rendezett hangversenynek: ezen a szerző 80-as években komponált Kóruskönyvének tételei
csendülnek fel. December 5-én pedig Borbély Mihály szaxofonművész társaságában lép fel a Kodály Kórus az egyetem aulájában. Műsorukban Kodály
vokális művei népzenei alapokon nyugvó improvizációs technikával és a kortárs jazz eszköztárával kiegészülve szólalnak meg. A kétféle műfaj egymást
erősítve, egymás mellett és egymásra épülve szólal meg többféle formában. Mindkét hangversenyen a kórus karnagya, Szabó Sipos Máté vezényel.
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„Szenzációs hangulata
Bármilyen szerepben látjuk, Varga
Klárira emlékezni fogunk. Jól játszik,
szeret és tud énekelni, de akkor
sem jön zavarba, ha táncolnia kell
a színpadon. Kedveli a szakma és
a közönség; tavasszal Jászai-díjat
vehetett át. Az új évad is jól indult
számára, mert rögtön két főszerepben
lépett színre: a George Sand életét
megidéző Ha álom az életben és a
Két magas nő meg ő című darabban.
Nem a cívisvárosban született ugyan,
de nagyon jól érzi magát itt, árulja el
a Csokonai Színház művésze, amikor
a Debrecenhez fűződő viszonyáról
faggatjuk.
Miért éppen Debrecen? Mi vonzotta ide?
Öt éve, amikor Ráckevei Annát és Gemza Pé
tert kinevezték a Csokonai Színház élére, megke
restem őket, mert akkor már két éve volt, hogy
megszűnt az a budapesti színház, melynek addig
a tagja voltam, én pedig kerestem a helyem.
Mindig társulatban dolgoztam, csapatban tudok
igazán kibontakozni, abban érzem jól magam.
Ráckevei Anna azt mondta, jöjjek. Ennek na
gyon örültem. Igaz, hogy akkor volt hároméves a
kisfiam, Budapesten lakott a család, de elég őrült
és megszállott voltam, hogy újragondoljam és
újrakezdjem az életemet.

Az ajtóban Kubik Annával, aki egykor a tanára volt
(Fotók: Máthé András)

Ismerte a várost?
Az a különös helyzet, hogy bár egyszer-kétszer
megfordultam itt, nem igazán. Még a színház
is kimaradt. Pedig azelőtt nem is olyan messze,
Miskolcon dolgoztam nyolc évig vendégként.
A Madáchban tizenegy, a József Attila Színház
ban négy, a Budapesti Kamaraszínházban öt évet
töltöttem, a Baltazár Színház kötelékében pedig ki
lenc évet immár. Szóval, nekem ez a város teljesen
érintetlen terület volt. Mégis, hogy most itt vagyok
már ennyi ideje, minden kertelés és fellengzőség
nélkül mondhatom: úgy érzem, mintha hazajöttem
volna. Minden zegzuga ismerős, minden utcája
kedves, minden részletét szeretem. Reggelente
futással kezdem a napot: ahogy kifutok a Nagy
erdőre vagy a rekortánpályán a stadion körül, nap
mint nap nagy élményt jelent számomra. A másik
közlekedési eszközöm a bicikli, azzal mindenhova
el lehet jutni, sokat járok vele a városban, és min
dig találok valami különlegeset, valami újat.
Sűrű élete van: ott a színház, a próbák, az
előadások, mellette sokat utazik, fut, kerékpározik, de énekel is. Hogy van ideje ennyi
mindenre?
A jó Istent tudja csak, meddig él az ember, ezért
úgy vagyok vele, hogy minden nap egy ajándék.
Mikor reggel az ember felkel, az egy páratlan
lehetőség arra, hogy mindenféle csodás kalandja és

7

van ennek a városnak”
élménye legyen az életében, és minden nappal min
dig több. Így közelítem meg a dolgokat, és így sok
minden belefér a napjaimba. S nem mint kötelező
körök, elvégzendő feladatok, hanem mint lehetősé
gek. Így vagyok a munkámmal, a családommal, de
a futással is, amit 17 éve kezdtem el. S, persze, az
álmodozással is, mert az is nagyon jó érzés, amikor
az ember lerogy 5 kilométer után, és szabadon
csaponganak a gondolatai, a képzelete...
Az idei évad remek szerepekkel kínálta meg,
a Szabó Magda-jubileum során pedig újra
eljátszotta az írónőt. S akkor Csehov három
nővéréről még nem is beszéltünk...
Ezeket Debrecentől kaptam, mint lehetőséget.
Nagyon szerencsés ember vagyok, mert 43 évesen
kezdtem új életet egy számomra teljesen új vá
rosban, teljesen ismeretlen közegben, tökéletesen
elhagyva a komfortzónámat. Cserébe viszont olyan
páratlan ajándékot kaptam, amiről nem hittem
volna, hogy lehetséges. Teljesen újrafogalmazhat
tam az életemet, teljesen újrafogalmazott az élet
engem, egészen mások lettek a határok, máshova
tolódtak ki a lehetőségek, hogy ki is vagyok én,
mire vagyok képes, mivel találkozhatok az életben.
Nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy itt
lehetek színész.
S hogy van a filmezés világával?
Annak idején – még főiskolásként meg utána
– elég sokat forgattam; általában külföldi rende
zők találtak meg, így dolgozhattam olaszokkal,

Ha álom az élet: a stúdiószínházban George Sand szerepében
is remekelt
franciákkal. Szóval imádom a filmeket, de sajnálom,
hogy nem vagyok a tíz-tizenkét színésznő között,
aki minden magyar filmben játszik...
Ha vendégei érkeznek Debrecenbe, mit ajánl
nekik?
Azt, hogy kérjenek kölcsön egy biciklit, pattan
janak fel rá, és kerekezzenek, akár mindenféle
cél nélkül, szenzációs hangulata van ennek a
városnak ugyanis. Mindenképpen menjenek el az
Aquaticumba vagy a Kerekes-telepi fürdőbe, az is
nagyon klassz. Vagy ott az egyetemi könyvtár, oda
is lessenek be. Javaslom, hogy feltétlenül menje
nek el az Apolló moziba, mert jó filmeket adnak,
és ezeknek a kis moziknak eleve van egy varázsuk,
teljesen mások, mint a nagy multiplexek. Isteni
antikváriumok találhatók Debrecenben, a színház
közelében három is, nagyon sokat járok arrafelé,
ráadásul én nemcsak a könyveket imádom, hanem
a kalligráfiát is, szeretek kézzel, mártogatós tintával
írni; csodás töltőtollakat szereztem be. S, persze,
ne hagyják ki a cukrászdázást sem, még ha nem is
akarnak édes süteményt enni, igyanak egy jó kávét,
és csak üldögéljenek, nézelődjenek. n

A Párizs hídjaiban Edith Piafot alakította, Az ajtóban az írónőt. Táncolt a Csikóinkban, láthattuk a Régimódi történetben, a Nyolc nőben,
A magyar Faustban – ez utóbbiban
az AC/DC nagy slágerét, a Highway
to Hellt is elénekelte. De szerepelt
kocsmadrámában, az Istent a falra
festeni című darabban és mesejátékban, A kisfiú és oroszlánokban is.
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Menekülők

Népi kézművesség
November 10-én 11 órakor nyílik
a XII. Országos Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat kiállítása a
Belvárosi Galériában. Köszöntőt
mond: Halász János országgyű
lési képviselő, a díjakat Bene
Edit, humánfőosztály-vezető és
Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója
adja át. A kiállítást F. Tóth Mária
ny. minisztériumi vezető főta
nácsos, kézműves oktató nyitja
meg. Közreműködik: a Szeredás
Népzenei Együttes. E napon tart
ják a XII. Országos Vándorlegény

Szakmai Találkozót a Belvárosi
Közösségi Házban. A 13 órakor
kezdődő megnyitó után szek
ciófoglalkozások lesznek, majd
18.30 órától a Sárándi Hagyo
mányőrző Egyesület bemutatja
Margaréta, avagy Férj a gyónta
tószékben című előadását.
Másnap Balmazújvároson
folytatódik a program: a Német
Hagyományok Házában, az utolsó
hajdú-bihari kalapos mester,
Mihalkó Gyula műhelyében, illetve
a Semsey-kastélyban. n

Nyelvünk napja
2011-ben az Országgyűlés nov
ember 13-át a Magyar Nyelv Nap
jává nyilvánította. A cívisvárosban
idén is a DMK koordinálja azt a
programsorozatot, melyhez az Al
földi Nyomda, a Csokonai Színház,
a Nagyerdei Víztorony, a Refor
mátus Kollégium, a Déri Múzeum,
a Főnix Rendezvényszervező
Nonprofit Kft., a Méliusz Könyvtár,
a Szent József Általános Iskola és
Gimnázium is csatlakozott. Idén
a reformáció hatása a magyar

Várad eleste után, 1660-ban
játszódik ez a darab, amikor a
váradi diákok – a török dúlást
követően – Martonfalvi György
professzor vezetésével Debre
cenbe menekülnek. Az 1600-as
évek második felében a Kollégium
nehézségekkel küzd. A diákok
nak nincs elegendő élelmük és
megfelelő szálláshelyük, állan
dók a diáklázadások, fegyveres
összeütközések. A török által
megsarcolt város számára még a
megélhetés is nagy nehézség, s
egy ilyen helyzetben kell a város
vezetőinek és a közösség egészé
nek helytállnia, amikor a mene
kültek befogadásáról van szó.
A tavaly meghirdetett dráma
pályázat nyíjnyertes darabjának
szerzői szorosan kötődnek a
Református Kollégiumhoz.
Győri L. János kutatóként az
intézmény történetével foglalko
zik, Győri Katalin pedig tulajdon
képpen itt nőtt fel, hisz édesapja
jelenleg is az ott működő gimná
zium igazgatója.
A főbb szerepekben Kiss
Gergely Máté, Bacsa Ildikó, Papp
István, Kránicz Richárd, Bakota
Árpád és Újhelyi Kinga látható. n

nyelvre és Arany János munkás
sága kerülnek a középpontba.
Az ünnep kiemelt eseménye a
Református Kollégium Oratóriu
mában lesz, ahol több száz diák
együtt elszavalja Arany János A
legszebb virág című versét.
Idén Debrecen több testvérvá
rosa, Balatonfüred és Nagysza
lonta is kapcsolódik az esemény
hez, melyről bővebb információt
Programsoroló rovatunkban ta
lálnak. n

O Mondolat. A Debreceni Irodalom Háza a Magyar
Nyelv Napja alkalmából november 13-án meghosszabbí
tott nyitva tartással, 8 és 18 óra között várja a családo
kat, az osztályokat és valamennyi látogatóját. November
30-áig látható lesz a Mondolat, a Kazinczy Ferencnek
címzett, nyelvújítást kifigurázó híres gúnyirat, emellett a
látogatók többek között szemügyre vehetnek egy hamisí
tatlan „egyen-billengészeti körduplányt” is, és segíthetnek
Rejtő Jenő karakterének, Fülig Jimmynek az ékes magyar
nyelv elsajátításában.
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Közeledik az adventi időszak

Évről évre az advent kezdetével a város karácsony
fája melletti közös gyertyagyújtásokkal ünnepel
Debrecen. Idén az igen rövid adventi időszakban
három vasárnapon (december 3-án, 10-én, 17-én)
és a szentestét megelőző szombaton (december
23-án) a Kossuth téren ünnepi térjáték, karácsony
váró gondolatok, gyertyagyújtás és nagytemplomi
adventi találkozások várják a közös ünneplésre
vágyókat.
Az adventi vásár november 25-én nyit, indul
nak a kisszínpadi koncertek a Rózsa utcán, ettől a
naptól igénybe vehető a Kossuth téren a 33 méter
átmérőjű óriáskerék, melynek magasából rácsodál
kozhatunk városunkra, és indul a Vili-vonat is a gye
rekek örömére. A bejglik sokféleségének felkutatása
előzi meg december 2-át, a „bejglik napját”, amikor
arra is választ kaphatunk, melyik „a debreceniek
kedvenc bejglije”.
December 3-án, az első adventi gyertyagyújtás
vasárnapján délután 5-től indul a pásztorok kará
csonyvárását megidéző énekes hagyományőrző vo
nulás a Régi Városházától, fél 6-tól a Nagytemplom
előtt gólyalábas ünnepi térjáték kezdődik az ORT-IKI

Komolyzene
karácsonyra
Közeledik a szeretet ünnepe, és újra fel
merül a kérdés, mivel is lephetnénk meg
ez alkalommal szeretteinket. Aki valami
különleges, megismételhetetlen ajándékra
gondolt, az választhatja a Kodály Filharmó
nia Karácsonyi bérletét, mely három 2018as hangversenyt tartalmaz, kedvezményes
áron. A bérlet novembertől lesz kapható
a debreceni Tourinform-irodában vagy a
Kölcsey Központ jegypénztárában.

Báb- és Utcaszínház, a Kuckó Művésztanya és az
Ady Gimnázium diákjainak közreműködésével. Idén
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püs
pök, Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita
és Fekete Károly református püspök mellett Fabiny
Tamás evangélikus püspök is jelen lesz ezen a nyitó
alkalmon. A város díszkivilágítása ekkor borítja
fénybe a várost, a fényvillamos is begördül, majd
18 órától az Adventi találkozások sorozat kereté
ben a püspöki szolgálatok után Mike Ádám–Fekete
Dániel Hereditas nostra című zsoltárkantátájának
ősbemutatója kezdődik a Nagytemplomban. Idén
a gyertyagyújtások négy alkalmának vezérfonala:
család – József – Mária – Jézus; hagyományosan
a felekezetek lelkészei és a városvezetés közösen
osztja meg gondolatait a térre látogatókkal, az
„Adventi találkozások a Nagytemplomban” kere
tében a Nagytemplomi ifjúsági zenekar (december
10.) és a Makám együttes (december 17.) szolgál,
december 23-án pedig a térjátékot követően a Bet
lehemből érkező lángról gyújtott mécsesek osztása
és a kántálás zárja a nagy közösségben megélhető
alkalmak sorát. n

Filmek és koncertek
Hagyományosan az Apolló mozi lesz a hely
színe az adventi filmes délutánoknak, amikor
az adott gyülekezet a házigazda, s a válasz
tott filmek után beszélgetésre is lehetőség
nyílik (december 2., 10., 16.).
A beltéri adventi koncertek helyszíne a
Kölcsey Központ lesz: a Debrecen Helyőrségi
Zenekar Adventissimo-koncertje (december
10.), a Lautitia Kóruscsalád adventi koncertje
(december 13.), a Valcer Táncstúdió kará
csonyi gálaműsora (december 16.) mellett
a Budapest Bár születésnapi nagykoncertje
szerepel a kínálatban december 14-én.
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Extázis hattól nyolcig

Egy lépésre az EHF-kupa csoportkörétől a Loki
Megcsináljuk együtt! – kiabálta
a többieknek Vantara-Kelemen
Vica – csapatkapitányként – a
nagy derbi előtti fogadalomtételkor. És tényleg...
Amint ismeretes, a debreceni
ek mindössze kétgólos veresé
get szenvedtek idegenben
a Lubin ellen, így tulajdon
képpen kedvező helyzetből
várhatták az EHF-kupacsata
második mérkőzését. Megvolt
az esély tehát a továbblé
pésre az EHF-kupában. De a
lokistáknak ehhez két csa
patot is le kellett győznie.
A lubiniakon kívül önmagukat.
Mert valljuk be, a hétközi
Fehérvár elleni meccs minden
volt, csak előremutató nem.
Nyilvánvaló volt ezek után,
hogy a kupacsatát elsősorban
a védekezés mentheti meg,
mert a legutóbbi bajnokin
bemutatott puhaság ugyanazt
a végeredményt hozta volna,
mint a tavalyi Nantes elleni
visszavágó – kettős vereséggel
lelépést a nemzetközi porondról.
Ám a Mada Zamfirescu
szemében lobogó tűz mást
mutatott. A román játékos a Loki
első öt góljából hármat szerezve
adta meg az alaphangot, de a
fergeteges biztatás ellenére is

remekül küzdő lengyelek nem
adták fel. Ettől függetlenül a
szünetre megvolt a továbbjutás,
hogy aztán a második játékrész
közepére tovatűnjön. Tíz perccel
a vége előtt már megint (vagy
még mindig) a Lubin érezhette
magát a következő körben. Ekkor

Tisztelt Vállalkozó!

Szeretné üzleti elképzelését megvalósítani és
ezzel vállalkozását sikeresebbé tenni?
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál lehetősége van

fix 3,9%-os

kamatozású, állami
támogatású
hitelprogramok

fix 3,9 %-os kamatozású, állami támogatású hitelprogramok
igénybe vételére, 1–10 millió forintos összegig!
Hitel célja: beruházás (gép, berendezés, jármű, ingatlan
vásárlás, felújítás, átalakítás) vagy forgóeszköz, akár saját
erő nélkül!
A hiteligénylés teljesen díjmentes lehet!
A futamidő során nincsenek kezelési költségek!
A kamat a teljes futamidő alatt változatlan (fix kamat) marad!

Ügyfélszolgálat:
4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: (52) 500-330;
(06-30) 570-74-01; (06-30) 503-23-33

www.t a mo gatott h i t e l . h u
info@tamogatotthitel.hu

Amennyiben már van hitele nálunk, még gyorsabb és
egyszerűbb elbírálásra számíthat!

kellett elővarázsolni valahon
nan valamilyen extra erőt,
amivel csak az olyan csapatok
rendelkeznek, amelynek tagjai
hisznek magukban és főként
egymásban. Maximumon
pörgött a védekezés darálója,
de ha véletlenül valaki mégis
átcsusszant rajta, az ihletett
formában védő Lajtos Nóri
jelentette a végállomást.
És jöttek a Loki-gólok Lotte
Grigelről, Anna Punykotól,
Arna Sif Palsdottirtól és,
persze, megint Madától, aki
vad erővel ágyúzott a lengyel
kapus füle mellé. A vége pedig
mámoros, közös extázis lett
a drukkerhaddal, ami után
vigyázzállásban hallgatta ma
gyar, dán, izlandi, brazil, orosz
és román lokistánk a székely
himnuszt.
Október 24-én aztán meg
tartották az az EHF-kupa 3.
selejtező körének sorsolását.
A sors végül a román Craiova
együttesét hozta el a Loki
számára, azaz Mada Zamfirescu
saját honfitársai ellen küzdhet
majd. Fortuna úgy intézte, hogy
Bobana Klikovac, aki nemrég
még a Loki beállója volt, most
ellenfélként jöhet vissza Deb
recenbe olyan játékosok társa
ságában, mint például Patricia
Vizitiu és Valentina Erdean Elisei.
Ők annak idején tagjai voltak
annak az Oltchim Valceanak
is, amelyik fénykorában a világ
egyik legjobb csapata volt.
A debreceniek esélyeit
növelheti, hogy az első mec�
cset ezúttal is idegenben
játszhatják majd. Az első meccs
november 11-én vagy 12-én
lesz Craiovában, a visszavágó
november 18-án vagy 19-én
Debrecenben. n

November

11. v. 12., SCM Craiova–DVSC-TVP
18., 18 ó: Dunaújváros–DVSC-TVP
18. v. 19., DVSC-TVP–Craiova
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An
Nyol

Fotó: Nagy Anita

olt. n

A Debreceni VSE vízilabdacsapatának 2017/2018-as kerete. Felső sor: Fehér László
(másodedző), Széll Gábor (erőnléti edző), Smitula Gergő, Fejős Róbert, Somlai Tamás, Kállay
Márk, Szőke Szabolcs, Süveges Máté, Fekete Gergő, Gyöngyösi Zsolt (szakosztályvezető).
Alsó sor: Becsky István (elnök), Komlósi Péter (vezetőedző), Dienes Imre Balázs, Kaszanyi
Roland, Lévai Márton, Boros Tamás, Macsi Patrik, Lukas Durik, Dimitrije Obradovics, Stefan
Vidovics, Zsilák László, Horváth Lajos (szakmai alelnök), Váróczy Zoltán (gazdasági alelnök)

Hazai meccsek a bajnokság elején:
Október 20., péntek, 19.30:
DVSE–FTC
November 4., szombat, 18 óra:
DVSE–AVUS

Új
Bec
t. n
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Jól húznak a debreceni kosarasok az NB I-ben
Féltettük az NB I-be most feljutott
debreceni férfi kosárcsapatot;
vajon mire lesz képes a legjobbak
között. Nos, felesleges volt az
aggódás: derekasan teljesített az
újonc a bajnokság első öt fordulójában.
A nyitányon a Szeged elleni hazai
vereség miatt kicsit szomorkod
tunk (66–78), ám rögtön utána
jött – vigaszként – a paksiak elle
ni hazai bravúr győzelem (87–69).
Fehérvárott kikapni benne van
a kosárban (72–91), a két nagy
vetélytárs elleni nyertes partik,
a vetélytárs Jászberény itthoni
(73–62), valamint a MAFC fővá
rosi legyőzése (75–70) viszont
olyan „kötelező”, ami egyáltalán
nem várható el a mezőny újon
cától, de igencsak jól jön majd a
végelszámolásnál.

Öt játéknap után tehát Be
rényi Sándor társulata három
győzelemmel és két vereség
gel a középmezőnyben áll, s
örömteli, hogy – az amerikai trió

(Armwood, Jones és a menet
közben érkezett Lauderdale) és
a bolgár Lilov mellett – a honi
klasszisok is (Molnár András,
Farkas Attila, Velkey János és
a többiek is) főszerepet tudnak
vállalni egy-egy összecsapáson.
A jó kezdés után kemény
meccsek sorozata vár a folyta
tásban a DEAC újonc együttesé
re. A 6. fordulóban a Körmend
ellen hazai pályán, aztán a még
veretlen Kaposvárnál játszik a
debreceni együttes, majd jön a
Nagyerdőre a Falco Szombathely
(november 11.,17 óra), utána
pedig a soproni és zalaegerszegi
fellépés, s csak bő egy hónap
múlva, december 15-én szerepel
ismét az Oláh Gábor utcai kö
zönség előtt a hajdúsági gárda,
amikor a Pécs vendégeskedik
majd Debrecenben. n

A Pólósuli a debreceni vízilabda gazdag forrása
Aligha ilyen bajnoki idény
kezdésről álmodtak a
DVSE vízilabdázói.
A tíz esztendeje alakult
szakosztály tavaly az OB I
alsóházának középmezőnyében,
a 11. helyen végzett, ám azzal
a céllal indult a 2017/18-as
küzdelmeknek Komlósi Péter
edző fiatalokból álló társulata,
hogy – az alapszakasz csoport
küzdelmeinek zárultával – az
1–8. helyek felsőházi csatározá
sába kvalifikálja magát.
Ehhez képest négyből négy
vesztes meccsel kezdték a so
rozatot... A szezon első meccsén
fájó vereség a rivális BVSC-Zugló
ellen hazai környezetben (8–12),
szoros mérkőzésen balszerencsés
bukta a Vasas vendégeként (6–7),

Fotó: Nagy Anita
majd jött a két papírforma-ve
reség: előbb a Bajnokok Ligájagyőztes és magyar aranyérmes
Szolnok (9–17), aztán a bivaly

Horváth János szövetségi edző irányításával már megkezdődött a felkészülés
a 2018-as, szombathelyi ifjúsági világbajnokságra – a bő magyar keretbe öt
debreceni vízilabdázó is meghívást kapott. Nagypál Samu, Katona Gábor,
Turcsányi Ákos, Farkas Miklós és Kardos Márton készülhet a korosztályos
nemzeti csapattal, s a már a felnőtteknél is bizonyított Fekete Gergő és
Macsi Martin is joggal számíthat arra, hogy ott lesz a vébén. Nincs más olyan
magyar klub, amelyik ennyi játékost ad a korosztályos válogatott keretébe.

erős Ferencváros (6–22) páholta
el a debreceni pólócsapatot.
A folytatásban elméletileg
könnyebb mérkőzések következ
nek, hiszen az UVSE, a Kaposvár
és az újonc Szombathely a verhe
tő ellenfelek sorába tartozik.
S ha a csoport négy legjobbja
közé akar kapaszkodni a DVSE,
akkor nem szabad pontot veszí
tenie.
Nem csak a felnőttekről, az
OB I-es csapat játékosairól, ered
ményeiről szól azonban a világ
– a bázis, az utánpótlás legalább
olyan fontos, hiszen már most
belőlük „táplálkozik” az elitligában
szereplő gárda, s alapvető cél,
hogy a jövőben debreceni neve
lésű játékosokra épüljön az OB
I-es együttes (jelenleg négy saját
nevelésű játékos pólózik a DVSE
felnőtt csapatában).
Van honnan meríteni, nagyon
hatékony a debreceni utánpót
lásképzés, sorra kerülnek ki a
tehetséges fiatalok a Pólósuliból.
A nevelés mellett az is komoly
szakmai feladat, hogy megtartsa
a debreceni klub a legjobb fiatal
játékosait. n
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Herczeg András maradt a Lokinál
Az idei NB 1-es szezon meglepetéscsapata a DVSC. Tavaly majdnem kiesett a Loki, most pedig
dobogós, méghozzá zömében
saját nevelésű játékosokkal. Nem
csoda, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség is szemet vetett a
debreceni sikeredzőre.
– Szóval, nem lesz szövetségi
kapitány?

– Valóban kerestek, s valóban
jelölt voltam. Debrecenben volt
egy egyeztetés, jót beszélget
tünk Vági Mártonnal, a szövetség
főtitkárával. Több mindenről volt
szó, de ez most indifferens, hiszen
jelen pillanatban Szélesi Zoltán
személyében van kapitánya a
magyar válogatottnak.
– Ettől függetlenül nyilván jólesett
önnek a megkeresés.

– Nagyon büszke vagyok rá,
hogy szóba kerültem, hiszen
mégiscsak ez a szakma csúcsa;
természetesen legyezgeti az em

ber hiúságát, de most a beszélge
tés szintjén megállt a dolog.
– Ha más időben kérik fel, akkor
igent mond?

– Nem lehet
tudni. Azt szokták
mondani, hogy a
hídon akkor me
gyünk át, ha odaért
az ember.

– Kiérdemelte a
megkeresést, hiszen
a Loki szárnyal, mióta átvette a
csapatot. A játékosok önt emlegetik a siker kulcsaként. Ön szerint
miért ilyen jó most a DVSC?

– Nagyon jó szellemiségű,
intelligens labdarúgók alkotják a
keretet, akik fegyelmezetten vég
re is hajtják azt, amit a szakmai
stáb kér tőlük. A másik fontos
dolog a debreceni kötődés. A Loki
mindig akkor volt sikeres, amikor
volt egy debreceni mag a csapat
ban. Most is ez a helyzet. Nagyon

jó korban lévő, saját nevelésű
játékosokra számíthatunk, akik
még hosszú ideig segíthetik az
együttest. A csapategységhez pe
dig nagyon sokat adnak
hozzá a tapasztaltabb
labdarúgók.
– Azt nyilatkozta a
szezon elején, hogy a
jelenért kicsit aggódik,
a jövőt viszont biztatónak látja. Ezek szerint
Varga Kevin mellett
újabb fiatal tehetségek is bizonyíthatnak a közeljövőben?

– Nagy Kevin és Csősz Richárd
például csereként már lehető
séget kapott az NB 1-ben.
A kupában a 17 éves Kusnyír Erik
és Bárány Donát is szerepelt már,
de van egy Bukta Csabánk is, aki
16 évesen utánpótlás-válogatott
és még sorolhatnám. Vannak
tehetségeink, de türelmesnek
kell lennünk velük. A jövő miatt
valóban nem aggódom. n

November

11., 17 óra: DEAC–Falco
			
Szombathely
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Segít a Google Térkép
Szept
cenben. n

O Megszépült a Pall
.n

Debrecen gőzerővel készül
Vanster. n

O Jótékonysági vacsoraestet szer
étre. n

O Nagykövet lett a Fazekas. Eln
rá. n

O Egyetemi tanévnyitó. Tané
ek. n
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Díjazták a debreceni párost
Harmadik alkalommal rendezték meg a Magyar
Szürke-Barátok Találkozója nevű hagyományőrző
és gasztronómiai bemutatót és versenyt a Hortobá
gyon október 7-én. A Bede Róbert sztárséf vezette
zsűrit elvarázsolta a debreceni páros: különdíjjal
jutalmazták, míg a másik debreceni étek, a töltött
káposzta ezüst bogrács díjat kapott. A találkozón
Széles Diána, Debrecen turisztikai fejlesztésekért
felelős alpolgármestere felidézte: idén augusz
tusban a kormány arról döntött, hogy Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy és a Tisza-tó kiemelt
turisztikai térség legyen. n

O Családbarát. A Debreceni Művelődési
Központ idén újra elnyerte a Családbarát
munkahely címet. A Petőfi Irodalmi Múze
umban tartott átadón Novák Katalin, a tárca
család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért fele
lős államtitkára az eseményen kiemelte, hogy
a munkavállalókért folyó versenyben nagy
előnyt jelent a családbarát működés; a munka
és a család nem egymásnak ellentmondó,
hanem egymást kiegészítő fogalmak. Stabil
munkahely mellett könnyebb kiteljesedni a
családban, és a biztos családi háttér nélkülöz
hetetlen a jó munkahelyi teljesítményhez. n
O Debrecen csodákra képes. Meghívót kapott
a milánói üzleti fórumra Debrecen. Az eseményen
részt vett Papp László polgármester is, aki úgy nyi
latkozott: „kiemelkedő gazdaságdiplomáciai siker,
hogy egyedüli magyar városként lehetőségünk van
a debreceni fejlesztésekről, gazdasági-üzleti és be
fektetési lehetőségekről tájékoztatást adni az olasz
üzletemberek számára.” A fórumon Massimo Rustico
olasz nagykövet beszédében kiemelte a cívisváros
gazdaságfejlesztésre irányuló tevékenységét, és úgy
fogalmazott: „Debrecen csodákra képes.” n

O Szabó Magda születésének 100. évfordulójáról
méltó módon emlékezett meg a „holtig haza”. Többek között
emlékházat adtak át, fesztivált rendeztek, és immár szobrát is
nap mint nap láthatjuk a Kossuth téren.

O Tégy ma a holnapodért! Sportolók, motoro
sok és politikusok vonultak együtt a belvárosban ok
tóber 6-án, és a mellrákszűrés fontosságára hívták
fel a figyelmet. Az eseményen szűrővizsgálatokat is
végeztek. Ahogy a felvonuláshoz csatlakozó Széles
Diána alpolgármester nyilatkozta, Debrecenben a
nők többsége évente elmegy a mammográfia-vizs
gálatra, és ebben ennek a rendezvénynek is szerepe
van. Október után ugyanis megugrik a szűrésre
jelentkezők száma.
A Holnapom Egyesület már hetedik éve végzi ezt
a figyelemfelhívó tevékenységet, melyhez az önkor
mányzat három éve csatlakozott. n
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Német cég jön Debrecenbe
A német Krones AG 15 milliárd forintos befektetés
sel új gyárat épít a Déli Ipari Parkban. Az üzemben
összesen 500 új munkahely létesül. A beruházást
október 10-én jelentették be a cég képviselői a Kül
gazdasági és Külügyminisztériumban, Szíjjártó Péter
miniszter és Papp László polgármester jelenlétében.
A Krones AG töltő- és csomagológépeket gyárt
élelmiszer-ipari cégek részére. Vevői között igazi
világmárkák találhatók: a Coca Cola, a PepsiCo, a
Heineken, a Nestlé, a Danone és a Red Bull. A tervek
szerint Debrecenben az alkalmazottak 30 százaléka
lesz egyetemi végzettségű; a folyamatos képzés
bázisát a Debreceni Egyetem adja.
A Krones AG betelepülése jelentősen növeli a
cívisváros gépipari potenciálját. A 15 milliárd forin
tos befektetés és az 500 új munkahely pedig még
meghatározóbbá teszi az iparágat Debrecenben és
a régióban. n

O Modern és szép lett az Apafi utcai rendelő.
Új energetikai rendszert kapott, megújult az elekt
romos hálózat és teljes körű akadálymentesítést is
megvalósítottak a 44 millió forintos felújítás során.
Az Új Főnix Terv Gondoskodó város fejezetében
tizenegy háziorvosi rendelőt újít fel Debrecen; a
program első ütemére 800, a másodikra 350 millió
forintot szánnak. Végéhez közeledik immár a Cegléd
utcai rendelő felújítása, jól halad a Fényes udvari
piacnál lévő rendelő korszerűsítése, de máshol is
dolgoznak. n

O Mi a pálya? E címmel rendeztek műszaki pá
lyaválasztási fesztivált Debrecenben. Ötven kiállító,
középiskolák, cégek és egyetemi karok a vegyészet,
a gépészet, az informatika és az elektronika szépségeit mutatták be, látványos kísérletekkel. A szer
vezők célja, hogy minél több diák figyelmét felkelt
sék a műszaki szakmák iránt, ezzel csökkentve az
ágazatban lévő munkaerőhiányt.
Mint Komolay Szabolcs alpolgármester felidézte
az eseményen, az elmúlt időszakban is nagyon
sok új munkahelyet jelentettek be, és mintegy
négyezer létesül Debrecenben az előttünk álló 2-3
esztendőben. „Aki Debrecenben végez, az biztos,
hogy műszaki pályán el tud majd helyezkedni a
város nagy iparvállalatainál” – hangsúlyozta az
alpolgármester. n

EKF: teljes támogatottság
120 ezer debreceni lakost szólított meg és online ak
tivitásával egymillió embert ért el az EKF Debrecen
2023 Programiroda az elmúlt 8 hónapban.
A lakóterületi fórumok, kitelepülések, rendez
vények útján, valamint az online kommunikációs
csatornákon keresztül rendkívül széles támogatói
bázist épített maga köré a Debrecen 2023 projekt.
A lakosság körében teljes a támogatottság: a
közelmúltban végzett felmérés szerint a debreceni
lakosok 93 százaléka támogatja, hogy Debrecen
újra ringbe száll az Európa Kulturális Fővárosa
rangos elismerésért. n

A kulturális főváros projekttel a Nyelvi Koktélbár programjának
látogatói is találkozhattak
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Papp László polgármester és a díjazottak: Győri Zsófia, Csécsy György, Dombi Tibor, Papp József, Cserfalvi István, Szilágyi Lászlóné,
Páll Dénes, Bogsch Erik, Kátai János, Bagossy Sándor és Szatmári Sándorné

Büszkék lehetünk ezekre a debreceniekre
Október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 61., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója tiszteletére
Debrecen önkormányzata ünnepséget rendezett a
Kölcsey Központban.
A hagyományok szerint a város ebből az alkalom
ból azokat polgárait köszöntötte, akik kimagasló
értékeket hoztak létre a tudomány, a művészet, a
környezetvédelem és idegenforgalom, az egész
ségügy, a szociális tevékenység, a sport vagy az
építészet területén.
Még tavasszal ítélte oda a Pro Urbe-díjat a
közgyűlés Bogsch Eriknek. A város napján a Richter
Gedeon Nyrt. vezérigazgatója ezt nem tudta átven
ni; erre most nyílt alkalom.
Csokonai-díjat adományozott a városi közgyűlés
Bagossy Sándor fazekasmesternek, Papp József

helytörténet-kutatónak és Szilágyi Lászlónénak, a
Csapókerti Pávakör vezetőjének.
Hatvani-díjat vehetett át Csécsy György egye
temi tanár, a DE Jogtudományi Kar polgári jogi
tanszékének vezetője; Kátai János egyetemi tanár
(DE Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és
Környezetgazdálkodási Kara) és Páll Dénes egye
temi tanár, a DE Gyógyszerfejlesztési Koordinációs
Központja igazgatója, a Belgyógyászati Intézet
igazgatóhelyettese.
Hajós Alfréd-díjban részesült Cserfalvi István, a
Debreceni Kosárlabda Akadémia kosárlabdaedzője
és Dombi Tibor hétszeres magyar bajnok labdarúgó,
a DVSC egykori játékosa.
Boncz László-díjat kapott Győri Zsófia, az
Immánuel Otthon intézményvezetője és Szatmári
Sándorné, a városi család- és gyermekjóléti központ
családsegítője. n

Díszvendég volt Tel-Avivban a cívisváros
Izraelben immár harmadszor rendezték meg a
Magyar Gasztronómiai és Kulturális Napokat TelAvivban. Az eseményt Nagy Andor izraeli nagykövet,
Ron Huldai, Tel-Aviv polgármestere és Papp László,
Debrecen polgármestere közösen nyitotta meg.
Papp László hangsúlyozta: a Debrecen és TelAviv között március végén indult repülőgépjárat a
vártnál is sikeresebben működik; számtalan izraeli
turista érkezik hozzánk elsősorban vallásturisztikai,
kulturális és egészségturisztikai céllal.
A rendezvényen a hangulatról a Debreceni Hajdú
Táncegyüttes (képünkön) és a Sabbathsong Klezmer
Band gondoskodott. Az esemény ideje alatt a láto
gatók hagyományos magyar ételeket kóstolhattak
és magyar termékeket vásárolhattak. A kiállításon a
VisitDebrecen turisztikai standjánál óriási volt az ér
deklődés: itt egy különleges VR-szemüveg segítsé
gével bárki azonnal Debrecenben érezhette magát,
és virtuális sétát tehetett a Békás-tó környékén.

Az izraeli látogatás keretében Papp László és a
kíséretében lévő Széles Diána alpolgármester felke
reste Debrecen izraeli testvérvárosát, Rishon LeZiont
is, ahol találkoztak Dov Zur polgármesterrel. n

Térkép forrás: Openstreetmap
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Megváltozik a közlekedés
A biztonságosabb és dinamikusabb közlekedés érdekében jelentősen megváltozik a városközpont
forgalmi rendje.
A belvárosban egyirányú lesz a Széchenyi,
a Kossuth utca a Nyugatitól a Hajnal utcáig,
valamint a Szent Anna és a Miklós utca az Attila tértől az Erzsébet utcáig. Az egyirányúsítás
után az eddigi úgynevezett négyfázisú jelzőlámpákat háromfázisúra lehet alakítani, így
hosszabb lesz a „zöld idő”, azaz egyszerre több
autó tud áthaladni egy-egy csomóponton. Az
Arany János utca forgalmi rendje is változik:
az Antall József utcától a Piac utca felé, míg a
másik irányba a Külsővásártér felé.
Lapunk megjelenésekor is jó ütemben
haladnak a csomópont-átalakítások és az
egyirányúsításhoz kapcsolódó munkák a
belvárosban. Van, ahol új jelzőlámpákat
helyeztek el, máshol sávokat alakítanak
át az Új Főnix Terv részeként.
A Nyugati utcáról egy önálló balra
sávból, valamint a középső sáv egyenes balra
sávjából, tehát két sávból lehet befordulni az
egyirányúvá váló Széchenyi utcára, ez gyorsítja
a forgalmat. A Nyugati utcai gyalogátkelő

megszűnik, ami szintén intenzívebb haladást
eredményez. A Külsővásártér felől járdasziget
és önálló jobbra kanyarodó sáv jön létre
jelzőlámpával.
A Széchenyi utca belvárosi szakaszáról csak
a buszok jöhetnek szembe önálló buszsávon,
a járműveknek egy intelligens forgalomirányító eszköz csak igény esetén ad zöld jelzést.
A buszsáv lezárja a Széchenyi utca felől a
Szepességi utcát, amelyet gépjárművel csak a
másik irányból, a Nyugati utca felől lehet majd
megközelíteni.
A Széchenyin az Antall József és Tisza
István utcák csomópontjához négy sávon
érkezhetnek a járművek, amelyből a belső
sáv balra kanyarodó lesz, a középső kettőből
egyenesen lehet közlekedni. A külső buszsáv
lesz, amelyből a KRESZ előírásai szerint jobbra
más járművek is kanyarodhatnak az Antall
József utcára, szemből pedig csak buszsávon
lehet közlekedni.
A Széchenyi utca felől két sáv érkezik
a Piac utcára, a belső egyenes és a külső
egyenes-jobbra lesz. A Kistemplom előtti
gyalogátkelőt áthelyezik a Gambrinus köz
elé, így nem torlódik fel a jobbra kanyarodók
miatt a sor a Széchenyi utcán, szemben csak
buszsáv lesz.
Tovább haladva a Kossuth utcán a belső
sávból be lehet balra kanyarodni a Sas utcára,

onnan pedig ki két sávon a Kossuth utcára
(és csak a Burgundia utca felé). Szemből csak
buszsáv lesz. A buszok új helyen, a Csokonai
Színház és a Sas utca közötti részen állnak
majd meg, ezzel is segítve a gyorsabb átszállást a villamosra. Így a Földhivatal és a rendőrség épülete előtti megállók megszűnnek!
A Kossuth – Burgundia utca kereszteződése az egyik legforgalmasabb a belvárosban,
naponta 55 ezer autó közlekedik itt. Ezért
csúcsidőben csak 3-4 lámpaváltásra lehet
áthajtani. Jelentősen gyorsul a forgalom az
egyirányúsítás után, ráadásul a Burgundia
utca felőli gyalogátkelő megszűnik, így a Kossuth utcáról balra kanyaródók a jelenleginél
gyorsabban tudják elhagyni a csomópontot.
A gyalogosoknak sem hátrányos a változtatás,
mert ugyanannyi idő alatt juthatnak a
Burgundia utca egyik sarkáról a másikra, ha
körbe mennek, mintha megvárnák a zöld
jelzést a csomópontban. Ráadásul a buszsávon új buszmegállót alakítanak ki a Szent
Efrém Görögkatolikus Általános Iskola előtt,
így a diákoknak sem kell a Kossuth utcáról
gyalogolni az iskoláig. A Kossuth utcáról a
belső sávból balra és egyenesen, a középsőből
egyenesen lehet közlekedni, a külső sáv pedig
buszsáv, de egy önálló, jelzőlámpával ellátott
járdasziget mögül jobbra is lehet kanyarodni
a Klaipeda utcára.
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a debreceni belvárosban
A Kossuth utcai szervizút kivezetését
átalakítják, oda helyezik át a gyalogátkelőt. A
Verestemplom előtt a jelenlegi két sávból négy
lesz, egy-egy buszsáv a két szélén, közötte két
haladó sáv. Megfordul a Nap utca, a Cegléd
utca Baross és Méliusz tér közötti szakaszának,
valamint a Baross utca forgalmi rendje.
Az építési munkákkal párhuzamosan november végén az egyirányú
forgalomnak megfelelően szakaszosan
újrafestik a burkolati jeleket, valamint
telepítik és programozzák a jelzőlámpákat a belváros érintett utcáiban.
Az átalakítás után egyirányú lesz a
Széchenyi – Kossuth utca a Nyugati utca
és a Hajnal utca között, míg visszafelé
a Szent Anna – Miklós utca az Attila tér
irányából az Erzsébet utca felé.
A Faraktár utca négy sávban éri el a Hajnal
utcát, a két belsőből balra, a Rakovszky utca
felé lehet fordulni, a középsőből egyenesen,
míg a külsőből egyenesen és jobbra – itt közlekedik a busz is. Szemből a külső sávon lehet
jobbra fordulni és ott közlekednek egyenesen
tovább a buszok is. A belső két sávból balra, a
Hajnal utca felé lehet fordulni.

Az Attila téren a Teleki utcáig kétirányú
lesz a forgalom, hogy a Wesselényi lakótelep
felől érkező forgalmat kiengedje. A Baross
utcai csomópontot felújítják, kialakítanak egy
gyorsító sávot a Szent Anna utcán. Két sávon
halad majd a forgalom a belváros felé, jobb
oldalon parkolók lesznek, szemben egy sáv a
15-ös busznak.
A Sumen utcai csomópont után két sávon
halad a forgalom a Miklós utca felé, megtartva
a parkolókat mindkét oldalon.
A Piac utcai kereszteződésben két sávon
halad a forgalom; a belső sávból lehet balra
is fordulni.
A Miklós utcán három sáv nyílik, ebből a
külső buszsáv lesz. Itt három sávon halad a
forgalom, a külső és a belső egyben kanyarodó
sáv is lesz jobbra, illetve balra.
A Miklós és az Erzsébet utcák
csomópontjába három sáv érkezik, egy
jobbra kanyarodó járdaszigettel, kettő pedig
egyenesen a Szoboszlói út felé. A Miklós
utca felől az Erzsébet utca felé a balra
kanyarodás megszűnik, ahogy az Erzsébet
utca felőli gyalogátkelő is. A Külső vásártér
felőli gyalogátkelőt megosztják, a köztes
szigetet kibővítik, így egyszerre csak a teljes
útszélesség felét kell megtenni.
A forgalmi rend megváltozása után
átlagosan 20-30 százalékkal nő az egyes cso-

mópontok áteresztő képessége, így gyorsul
a forgalom és csökken a környezetterhelés
Debrecen belvárosában. Az átalakítás
megoldást jelent arra az időszakra is, amíg
a főpályaudvar építése miatt lezárják az
Erzsébet utcát a Petőfi tér környékén. n

Két keréken
Jó hír a biciklisek számára, hogy új
kerékpárutat építenek a belvárosban.
Az Új Főnix Terv 548 millió forint költségű projektje jóvoltából a meglévő 80-ról
összesen 120 kilométerre bővül néhány
év múlva a város bringaút-hálózata.
Az első ütem egy öt kilométeres szakasz
kialakítását foglalja magában: az egyik
új út a Kossuth és Sas utcák sarkától
a Méliusz téren és a Cegléd utcán át
a Csillag utcáig fut. A másik az Attila
tértől a Szent Anna utcán és a Miklós
utcán át a Külső vásártérig tart majd.
A kettőt összekötik a Batthyány utcán,
és kerékpársávot építenek az úttestre
a Csapó utcai bevásárlóközponttól az
Árpád térig. Ezeket az utakat a jövő év
elejéig készítik el.
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 4., szombat
Én vagyok az. Miskolczi Emese kompozit
portréiból nyílik tárlat a b24 Galériában.

O November 6., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Győri L. János–Győri Katalin: Menekülők. Latinovits Zoltán-bérlet

O November 4., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 7–12.
A Tudomány Hete az Agorában.

O November 4., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágbanill. a Hotel Lyciumban.

O November 7., kedd
KULTerdő: Alföld-díjasok estje a Nagyerdei
Víztoronyban.

O November 4., szombat, 19 óra
Megnyit a Zöld Kilincs Kávézó Borbély
Mihály szaxofonos és klarinétos szólóestjével
a Modemben.

O November 7., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
Kamarajáték.

O November 5., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János,
avagy az ördög három arany hajszála.

O November 7., kedd, 13 óra
Ratchet és Clank – A galaxis védelmezői.
Vetítés a Delta Moziban.

O ÁRVAI ANIKÓ ÉS VETRÓ MIHÁLY
nemezműves mesterek, valamint
a Nádudvari Képzőművészeti Szakiskola nemez szakos hallgatóinak
kiállítása a Tímárházban látható

O November 5., vasárnap, 10 óra
Tapogató – Firkalak. Foglalkozás gyerekeknek a Modemben.

O November 7., kedd, 14 óra
Álhírek és rémhírek az interneten.
Kenyeres Attila Zoltán egyetemi tanársegéd
előadása a Józsai Közösségi Házban.

O November 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacsságok az
Agorában.

O November 7., kedd, 15 óra
TársasKedd a Méliusz Könyvtárban.

O November 7., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Menekülők.
Horvát Árpád-bérlet.

O November 5., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 7., kedd, 16.30
Debreceni Irodalmi Napok. Irodalomtörténeti előadások a Méliusz Könyvtárban.

O November 5., vasárnap, 18 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ:
A Csend Hangjai. 250. jubileumi előadás.
A Hangfogó és Horányi László műsora.

O November 7., kedd, 17 óra
A királyok bora, a borok királya. Borest a
Józsai Közösségi Házban.

O November 7., kedd, 20.30
Debreceni Irodalmi Napok. Az Alföld-díjak átadása, beszélgetés a díjazottakkal
a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 6–24.
A magyar labdarúgás napjára készülünk.
Kiállítás a Homokkerti Közösségi Házban az
elmúlt másfél évtized debreceni sikerkorszakából származó DVSC-relikviákból,.
O November 6., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
Kamarajáték.
O November 6., hétfő, 13 óra
Ratchet és Clank – A galaxis védelmezői.
Vetítés a Delta moziban.
O November 6., hétfő, 15 óra
A Természet/Művészet című kiállítás
megnyitója az Agorában.
O November 6., hétfő, 17 óra
Debreceni Irodalmi Napok. Színházi est a
Szívlapát versantológia nyomán a Csokonai
Színházban és a stúdiószínházban.

O November 7., kedd, 17 óra
Hatsepszut mosolya. Nő férfi szerepben
a fáraók trónján. Pécsi Ágnes egyiptológus
előadása a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 7., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti K. Házban.
O November 7., kedd, 17 óra
Középpontban az alkotó. Debreceni szobrászok az Újkerti Könyvtárban: Kövér József.
O November 7., kedd, 17.30
Debreceni Irodalmi Napok. Kerekasztalbeszélgetés a Méliusz Könyvtárban.
O November 7., kedd, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Toljad, Kisanyám! (Kismama-kaland, 2.). Bsz
O November 7., kedd, 18 óra
IEAS Film Club: Fagyott Május (Frozen
May) – Angol nyelvű filmklub a Modemben.

O November 7., kedd, 19 óra
Elektro-akusztikus zenei hangverseny a
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 8., szerda 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
O November 8., szerda, 13 óra
Ratchet és Clank – A galaxis védelmezői.
Vetítés a Delta Moziban.
O November 8., szerda, 14 óra
Debreceni Irodalmi Napok. Beszélgetés
Totth Benedek íróval (Holtverseny,
Az utolsó utáni háború) a Magyar Irodalom- és
Kultúratudományi Intézetben.
O November 8., szerda, 16 óra
Rizikó Klub a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O November 8., szerda, 16 óra
Debreceni Irodalmi Napok. Irodalmi beszélgetés Győrei Zsolttal és Schlachtovszky
Csabával a szerzőpáros Hatvani Istvánról szóló
készülő regényéről a Méliusz Könyvtárban.
O November 8., szerda, 17 óra
Titkok és morzsák Szabó Magdáról –
Szabó Magdától. Balogh László helytörténeti kutató előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
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O November 8., szerda, 17 óra
Versbarát Kör a Benedek Elek Könyvtárban.

István előadása az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 8., szerda, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Toljad, Kisanyám! (Kismama-kaland, 2.). Bsz.

O November 9., csütörtök, 16.30
Halottak napi hárfaének. Illés László
estje a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O November 8., szerda, 18 óra
A Méliusz Juhász Péter Emlékkiállítás
megnyitója és a Károli Gáspár-bibliafordítás
hasonmás kiadásának bemutatója Ötvös
László bibliakutatóval a Méliusz Könyvtárban.

O November 9., csütörtök, 16.45
Wass Albert-mesedélután a Méliusz
Könyvtárban.

O November 8., szerda, 18 óra
Marvel quiz night az Ifjúsági Házban.
O November 8., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Klub Est: „Test-lélekszellem”– a holisztikus gyógyítás. Kövesi
Péter spirituális gyógyító előadása az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 8., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti szabadesték
a Belvárosi Közösségi Házban. A keleti
hunok nyombában Ordosztól Fehérvárig.
Obrusánszky Borbála történész előadása.

O November 9., csütörtök, 17 óra
Finnország 100 éves. Ünnepség a Belvárosi
Közösségi Házban.
O November 9., csütörtök, 17 óra
Gyógyító illatok. Mire képes az aromaterápia? Előadás a Méliusz Könyvtárban.
O November 9., csütörtök, 17 óra
Egyedül. Kövér József új kötetét Szénási
Miklós író mutatja be a Libri Könyvesboltban.
O November 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti
Közösségi Házban.

O November 9., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.

O November 9., csütörtök, 18 óra
Víg Kamaraszínház: Annagrete Kraul:
Két magas nő meg ő. Rajz János-bérlet.

O November 9., csütörtök, 14 óra
Találkozásom Szabó Magdával. B. Orosz

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

O November 10.–december 1.
XII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves
Pályázat Kiállítása a Belvárosi Közösségi
Házban.
O November 10., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
O November 10., péntek, 13 óra
XII. Országos Vándorlegény szakmai
találkozó a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 10., péntek, 16 óra
A magyar nyelv napja a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O November 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Csapókerti Közösségi Házban.
O November 10., péntek, 17 óra
Mikos Ákos Esküvő Tour – Így éld meg jól
az esküvődet! című könyvének bemutatója a
Méliusz Könyvtárban.
O November 10., péntek, 18 óra
Mohácsi Gyula: Forráspont. A sorozat
Szellemiségünk című kötetének bemutatója
a Méliusz Könyvtárban.
O November 10., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Ittzés Tamás−Lanczkor
Gábor: A Lutherek. Csokonai-bérlet.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 10., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Bereményi
Géza: Irén levele. Bérletszünet.
O November 11., szombat
Sav-Bázis vs. Cívisground: Phot, Dirty Ice,
Zsupi a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 11., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyerek-sakkverseny az
Újkerti Közösségi Házban.
O November 11., szombat, 10 óra
Lurkó műhely a Tímárházban.
O November 11., szombat, 10 óra
XII. Országos Vándorlegény szakmai
találkozó a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 11., szombat, 10 óra
Arkham Night társasjáték nap az Ifjúsági
Házban.
O November 11., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O November 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban, ill. a Hotel Lyciumban.
O November 11., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az az Élményfürdőben.
O November 11., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Két magas nő meg ő.
Csortos Gyula-bérlet.
O November 11., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Thuróczy
Gyula-bérlet.

A virágot tépő lány történetével a Vojtinában ismerkedhetünk meg

O November 13., hétfő, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.

O November 14–15.
Magyar nyelvünk legszebb sorai fordításokban. Kincskereső játék, csoportos foglalO November 13., hétfő, 10 óra
kozások angolt vagy németet tanuló általános
A magyar nyelv napja. Ragyog egy csillag és középiskolásoknak a Méliusz Könyvtárban.
– 120 éve született Tamási Áron. Program
a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárban.
O November 14., kedd, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
O November 13., hétfő, 10 óra
A magyar nyelv napja az Újkerti K. Házban. O November 14., kedd, 10, 11, 12 óra
HU-morzsák: A magyar nyelv vicces, játékos
O November 13., hétfő, 10 óra
oldala. Rendhagyó irodalmi óra középiskoláA magyar nyelv napja a Belvárosi K. Házban. soknak az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 12., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O November 13., hétfő, 10 óra
Óriás keresztrejtvény és fejtörők a magyar nyelv napja alkalmából. Program a
Józsai Közösségi Házban.

O November 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
Családi előadás.

O November 13., hétfő, 10 óra
A magyar nyelv napja a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A békamenyecske.
Az Álomzug Társulás és Gulyás László Vándormuzsikus vendégelőadása.

O November 13., hétfő, 15 óra
„Idvez légy kegyes Szent László kerál!”
Diákkonferencia középiskolás tanulóknak a
II. János Pál Intézetben.

O November 12., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Légy te is meteorológus! az Agorában.

O November 13., hétfő, 15 óra
Szépirodalom-e a „csúnyairodalom”?
Téma: Hol a határ az irodalom és a trágárság
között? Előadás a Józsai Fiókkönyvtárban.

O November 12., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O November 13–17.
Újkerti egészséghét az Újkerti K. Házban.
O November 13., hétfő, 8 óra
Mondd a gondolatod, és nézd Mondolatot! A Debreceni Irodalom Háza a Magyar
Nyelv Napja alkalmából e napon meghosszabbított nyitva tartással várja a látogatókat.

O November 13., hétfő, 18 óra
„Komolyra fordítva”. Komolyzenei Est a
Homokkerti Közösségi Házban.

O November 14., kedd, 14 óra
Máriási István zenés irodalmi műsora a
Belvárosi Közösségi Házban.
O November 14., kedd, 15 óra
Varjú József fafaragó kiállítása az Újkerti
Fiókkönyvtárban.
O November 14., kedd, 15 óra
TársasKedd a Méliusz Könyvtárban.
O November 14., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték-klub gyerekeknek a Méliusz Könyvtárban.
O November 14., kedd, 16.45
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre a
Méliusz Könyvtárban.
O November 14., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O November 13., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Novák-bérlet.

O November 14., kedd, 17 óra
Kökényné Szarka Emma kiállításának
megnyitója a Bendek Elek Fiókkönyvtárban.

O November 13., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Annagrete Kraul: Két
magas nő meg ő. Universitas-bérlet.

O November 14., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Ady Endrebérlet.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 14., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Két magas nő meg ő.
Németh László-bérlet.
O November 15., szerda, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
O November 15., szerda, 11 óra
A művészet mindenkié. Kádár Nagy Lajos
kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 15., szerda, 14 óra
Magyar nyelv és magyar lélek, verset
mondok, amíg élek. Verselés a Magyar
Nyelv Napja alkalmából a Homokkerti Közösségi Házban.
O November 15., szerda, 15 óra
Rendhagyó irodalomóra Szabó Magda
emlékére a Józsai Közösségi Házban.
Ha
.OnNovember 15., szerda, 16.30
Cifraságok. Tréfás daloló a magyar népdal és
népköltészet hetében a Méliusz Könyvtárban.

Az

O November 15., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Klub Est: A boldogságkeresés külső és belső útjai. Domokiné
Tóth Mária reikimester előadása az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 15., szerda, 18.30
eReDő. Feltáruló magyar múlt – művelődéstörténeti szabadesték a Belvárosi
Közösségi Házban.

Ess

O OLGA TOBRELUTS, a kortárs orosz
művészet középnemzedékéhez tartozó alkotó tárlata november
26-án
A
nyílik a Modemben. Mint Antonio
. n „médiaGeuza írta a művészről:
munkáiban egy lépéssel a művészet
technikai fejlődése előtt jár, olyan
felfedező utakon, amelyeket a következő generációk médiaművészei
is követni fognak”.

O November 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti
Közösségi Házban.
O November 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O November 16., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Két magas nő meg ő.
Lendvay Márton-bérlet.

O November 17., péntek, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
O November 17., péntek, 10 óra
Nemzetközi diáknap a Homokkerti Közösségi Házban.
O November 17., péntek, 13.30
Süli-Zakar Szabolcs tárlatvezetése a
Tervezett alkotás kiállításon a Modemben.

O November 16., csütörtök, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.

O November 17., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Csapókerti Közösségi Házban.

O November 16., csütörtök, 16 óra
A reformátori örökség a magyar kultúrában. Gaál Botond előadása a Benedek Elek
O
Örökségünk. Csat
Fiókkönyvtárban.
is. n
O November 16., csütörtök, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éveseknek a Méliusz Könyvtárban.
O November 16., csütörtök, 16.30
Ad Astra per Aspera – Helytörténeti
kutatások és kutatóműhelyek. Téeszesítés
az 1950-es években, Hajdú-Bihar megyében a
Méliusz Könyvtárban.
O Debrecen zöld éke. E c
ban. 16., csütörtök, 17 óra
O November
Konyhától a kondigépig. Életmód-tanácsadás egészségeseknek, érdeklődőknek, szívés érrendszeri betegséggel élőknek. Szalayné
Kónya Zsuzsa dietetikus, élelmiszer-ipari
mérnök előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 18., szombat, 16 óra
A Billentyűk. Blattner Géza kísérleti bábszínháza az avantgárd Párizsban című tárlat
megnyitója a Modemben.
O November 18., szombat, 16 óra
Családi délután. Játszóház és táncház a
Karikás Egyesülettel és Törköly zenekarral az
Ifjúsági Házban.
O November 18., szombat, 17 óra
Lugas. Képzőművészeti workshop felnőtteknek Miskolczi Emese Én vagyok az című
kiállításán a b24 Galériában.
O November 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban ill. a Hotel Lyciumban.
O November 18., szombat, 18 óra
Shotokan-nap a Józsai Közösségi Házban.

O November 17., péntek
Sav-Bázis vs. Cívisground: Phot, Dirty Ice, O November 18., szombat, 18 óra
Zsupi a Nagyerdei Víztoronyban.
Csokonai Színház: Menekülők. Rajz-bérlet.

O November 15., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Tóth Árpádbérlet.

O November 16., csütörtök, 10 óra
Mesematiné a Magyar Nyelv Napja alkalmából a Kismacsi Közösségi Házban.

O November 18., szombat, 15 óra
2017. Szent András hava. Gyimesi Motolla a
kisfarsangban a Homokkerti K. Házban.

Ho

O November 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
Családi előadás. A háromágú tölgyfa tündére (Fabók Mancsi vendégelőadása).
O November 19., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A Star Wars bűvöletében az Agorában.
O November 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O November 20–24.
Start-up Hét a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 17., péntek, 19 óra
„Laci
Csokonai Színház: Menekülők.
n.Téri-bérlet.
n

O November 20., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok.

O November 17., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha álom az
élet (George Sand nyomán). Bérletszünet.

O November 20., hétfő, 13 óra
Khumba. Filmvetítés a Delta Moziban.

O November 17., péntek, 20 óra
Sunday Moped-koncert az Ifjúsági Házban.
O November 18., szombat
Bérczesi Robi: Én meg az Ének / Muzsik és
Volkova / A Magyar Nyelv Napja a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 18., szombat, 10 óra
Lurkó-műhely a Tímárházban.
O November 18., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Madárcsemege az
Agorában.
O November 18., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 20., hétfő, 16 óra
A tudás az, mi felemel! Diákkonferencia
középiskolásoknak az Újkerti Könyvtárban.

O KICSIRE NEM ADUNK. E címmel
állítja ki Molnár Péter fotóriporter
nagy méretű, fekete-fehér koncertképeit a Bajcsy-Zsilinszky utcai
borozó galériájában november 9-én
18 órakor. Itt dedikálja a Sűrített
paradicsom című kötetet a két
szerző, Tamás Nándor és Perjés Péter, akik egy minikoncerttel és egy
általuk főzött étekkel is meglepik a
közönséget.
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O November 20., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha álom az
élet (George Sand nyomán). Bérletszünet.
O November 20., hétfő, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a DE-aulában.
O November 20., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Menekülők. Soós Imrebérlet.
O November 21., kedd
A 35 éves Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítása a Józsai Közösségi Házban.
O November 21., kedd, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány.
O November 21., kedd, 10, 12 és 14 óra
Báb – Szín – Fény. Képző- és bábművészeti
foglalkozás a Modemben.
O November 21., kedd, 13 óra
Khumba. Filmvetítés a Delta moziban.
O November 21., kedd, 13.30
Filmklub a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 21., kedd, 15 óra
TársasKedd a Méliusz Könyvtárban.
O November 21., kedd, 16 óra
Csillagoségbolt-park a Hortobágyon.
Pásztorok és a csillagos ég. Gyarmathy István előadása a Bendek Elek Fiókkönyvtárban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
szobrászok. Ismerjék meg Juha Richárdot az
Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 22., szerda, 17 óra
Erdély után most először Debrecenben.
Az elfelejtett erdélyi református író, lelkész,
Donáth László (1883–1967) szellemi hagyatékát idézik fel a Bendek Elek Fiókkönyvtárban.
O November 22., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Klub Est: Meghamisított valóság. Kenyeres Attila újságíró
mutatja be könyvét a médiamanipulációról az Újkerti Közösségi Házban.
O November 22., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Menekülők. Novák Istvánbérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: Júlia
– párbeszéd a szerelemről. Bsz.
O November 23.–december 15.
Adventre hangolva. Kiállítás az újkerti
tárgyalkotó csoportok munkáiból az Újkerti
Közösségi Házban.

O November 24., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O November 24., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Szüts Apor: A Hallei
Kirurgus / G. F. Händel: Acis és Galatea.
Mensáros László-bérlet.
O November 24., péntek, 20 óra
Died by Johnny az Ifjúsági Házban.
O November 25., szombat
Elefánt. Koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 25., szombat, 9 óra
„Sifri” workshop a Józsai Közösségi Házban.
O November 25., szombat, 10 óra
Lurkó műhely a Tímárházban.

O November 23., csütörtök, 13 óra
Tinidilemmák a Homokkerti K. Házban.

O November 25., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 23., csütörtök, 14 óra
Az irodalom és én. Diákkonferencia negyedik osztályos általános iskolai tanulóknak a
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O November 25., szombat, 15 óra
Debreceni Bormustra TOP20 2017. 2017ben immáron hatodik alkalommal kerül megrendezésre a TOP20 seregszemle, amelyen
húsz pincészet mutatja be legszebb borait a
Déri Múzeumban.

O November 23., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti
Közösségi Házban.

O November 21., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliuszban.

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

O November 21., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti K. Házban.

O November 23., szerda, 18.30
eReDő. Feltáruló magyar múlt – művelődéstörténeti szabadesték a Belvárosi
Közösségi Házban.

O November 21., kedd, 18 óra
IEAS Film Club – Drive. Angol nyelvű filmklub a Modemben.

O November 24., péntek, 16.30
Opera Nagykövetei Program. Újvárosi
Andrea előadása a Méliusz Könyvtárban.

O November 23., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Visky András:
Júlia – párbeszéd a szerelemről. Bsz.

O November 21., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Menekülők. Szabó Magdabérlet.
O November 23., csütörtök, 19.30
Mint a hegyek. Orbán György kóruskönyvei.
O November 22., szerda, 12 óra
Koncert az idén 70 éves szerző tiszteletére a
iTTKutathatsz – Természettudományos
Szent Anna-székesegyházban.
és Mérnöki Fesztivál az Agorában.
O November 24.–január 2.
O November 22., szerda, 14 óra
Csapókerti portrék, pillanatok. FotókiállíVojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. tás a Csapókerti Közösségi Házban.
Kamara-bábkészítő.
O November 24., péntek, 10 és 14 óra
O November 22., szerda, 13 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
Khumba. Filmvetítés a Delta Moziban.
O November 24., péntek, 16 óra
O November 22., szerda, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Csapókerti KöScrapbook-készítés – Kézműves foglalkozás zösségi Házban.
a Méliusz Könyvtárban.
O November 24., péntek, 16 óra
O November 22., szerda, 17 óra
A Radics család mézeskalács-kiállításáKözéppontban az alkotó. Debreceni
nak megnyitója az Ifjúsági Házban.

O November 25., szombat, 16 óra
Tapasztalatcsere a kaktuszok téli tartásáról a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 25., szombat, 16 óra
Olga Tobreluts kiállításának megnyitója
a Modemben.
O November 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O November 25., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Szüts Apor: A Hallei
Kirurgus / G. F. Händel: Acis és Galatea.
Honthy Hanna-bérlet.
O November 25., szombat, 19 óra
Erzsébet–Katalin-napi bál a Csapókerti
Közösségi Házban.
O November 26., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O November 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az
ördögök könyve. Bemutató családi előadás.
Babusgató. Családi előadás.
O November 26., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A komposztálástól
a csírafejlődésig az Agorában.
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És a levegőbe rajzoltál már a levegőbe? Tudod, ho
gyan változtatja bundája színét a hermelin?
Az Agóra Tudományos Élményközpont hétvégi foglal
kozássorozatai játékos formában hozzák közelebb a
gyerekekhez a természettudományokat. Kéthetente
szombaton, a Kreatív tudományra inkább a kisebbe
ket várják, akik az október 7-i foglalkozáson színes
levelekből lámpást, október 21-én pedig egyszerű
mozgóképeket készíthetnek. A vasárnaponként fél
11-kor kezdődő ismeretterjesztő foglalkozások már
a nagyobbaknak szólnak. Októberben a gyerekek
megvizsgálhatják, hogyan működik az ember, a robo
tika alapjaiba belekóstolva építhetnek éhes aligátort,
oroszlánt vagy repülőgépet, megismerkedhetnek az
állatvilág apró titkaival és a háromdimenziós számí
tógépes tervezéssel is. n

Kihívás és együttműködés

Fesztivál
az Apollóban
Megújult, megszépült, komfortosabb lett a mozi,
mely október 18-án máris látványos és rangos
esemény helyszíne lesz. A Malter Filmfesztivál fiatal
és független filmesek legújabb alkotásait hozza el
az Apollóba.
Ezen a napon különleges mozizáson vehet részt
a debreceni közönség. Nagyon sokféle alkotást
láthatunk, többek között animációs, akció-, játék- és
dokumentumfilmeket. A közös nevező, hogy ezek
mind rövidfilmek: a leghosszabb 30, a legrövidebb
4 perces.
A vetítések három blokkban mennek majd
(11.30-tól, 13.50-től és 16.30-tól), közben ne
lepődjünk meg, ha színészek, rendezők, filmes
szakemberek is feltűnnek az Apollóban. 19 órakor
kezdődik a díjkiosztó ünnepség, majd a három nyer
tes és a különdíjas filmek vetítése (ez utóbbi
kb. 21 órától). n

A hatodik debreceni TEDx program erre a témára
fűzi fel 12 előadó üzenetét. A természet világával
közösen az ember olyan mester(i)séges környezetet
alkotott, mely szabadságot ad és korlátoz is. Men�
nyire fontos a rendszerben való gondolkodás, hogy
együtt tudjunk működni?
Az előadók között szerepel – többek között – a
kollaboráció fontosságát meggyőződésének valló
kutatóorvos; love branding építő; festészetet és ro
botikát kedvelő 15 éves gimnazista; cigány szárma
zású biológus; önmagát mindig tanuló táncművész;
a biztonságtechnika világában otthonosan mozgó
női vállalkozó; valamint az elemi részecskék között
ható erők jelenségeit kutató fizikus.
Az október 14-én 14 és 19 óra között a Víg Kama
raszínházban zajló esemény regisztrácóhoz között:
tedxdebrecen.com/jelentkezes/
Kapunyitás: 13 órakor. n

KULTok a Modemben
A József Attila Kör és a Kulter.hu kortárs
kulturális portál által rendezett KULTok kon
ferenciasorozat hatodik, Metakritika című
állomásának újra a debreceni Modem ad
otthont. Fontos, hogy a kritikusi szakma
időről időre rákérdezzen saját tevékeny
ségére, a kulturális és tudományos élet
ben betöltött szerepére, arra, mit jelent a
tudásközvetítés és -szervezés e formája az
eltérő diszciplínák önértelmezése, műkö
désmódja és folytonossága szempontjából.
Ennek teremt fórumot a kísérőprogramokkal
megvalósuló konferencia október 13. és 14.
között. A belépés ingyenes.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

Búcsú az aranytól
O November 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
AD
O November
27., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
yen.
n
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték.
Szertartásszínház.

O November 29., szerda, 17 óra
Szarka Klára fotótörténész előadása
Miskolczi Emese Én vagyok az című kiállításán a b24 Galériában.
O November 29., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Klub Est: Nyílt segítő
est. Reiki, masszázs, tanácsadások.
Közreműködnek: az egyesület szakemberei az
Újkerti Közösségi Házban.

O November 27., hétfő, 14 óra
Ajánlom, hogy olvasd Te is! Diákkonferencia 10–13 éves tanulóknak a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O November 29., szerda, 18.30
eReDő. Feltáruló magyar múlt – művelődéstörténeti szabadesték a Belvárosi
Közösségi Házban.

O November 27., hétfő, 14 óra
Tiszta forrásból. Előadás a magyar
hímzőkultúra kincseiből a Józsai Közösségi
Házban.

O November 27., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az
ördögök könyve. Bérletes előadás.
O November 27., hétfő, 15 óra
Felfedezem a nagyvilágot! Diákkonferencia felső tagozatos tanulóknak a Benedek Elek
Fiókkönyvtárban.
O November 27., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: A Hallei Kirurgus / Acis és
Galatea. Lontay Margit-bérlet.
O November 28., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték.
Szertartásszínház.

O A HIT MEGTARTÓ EREJE – Az Erdélyi
Fejedelemség és Debrecen címmel
nyílik időszaki kiállítás a Déri Múzeumban december 5-én. A mohácsi
vész után Debrecen a három részre
szakadt ország hármas határára
került. A váradi békét követően az
Erdélyi Fejedelemséghez tartozott,
adót fizetett a fejedelmeknek, a
törököknek és a Királyi Magyarország
uralkodóinak egyaránt. Ennek ellenére a város gazdasági, kulturális és
társadalmi életére pezsdítően hatott
a fejedelmi hatalom alatt élvezett
oltalom. A református várost támogató patrónus fejedelmek bemutatása
mellett a kiállítás bepillantást nyújt
Debrecen XVI–XVIII. századi mindennapjaiba is.

Fotó: Szilágyi Attila

O November 27., hétfő, 14 óra
Vért adunk, adj te is! Véradás a Véradók
Világnapja alkalmából a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 29., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: A Hallei Kirurgus / Acis és
Galatea. Erkel Ferenc-bérlet.

Őszi programok Hortobágyon
AODebrecentől
mindössze
November 28.,
kedd, 10negyven
és 12 órakilométerre
találha
Báb – Szín – Fény. Képző- és bábművészeti
éri.
foglalkozás a Modemben.
O November 28., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Arany János−Gimesi
Dóra: Rózsa és Ibolya. Bemutató előadás.
O November 28., kedd, 14 óra
Hazánk templomai. A Városvédő és Szépítő
Egyesület programja a Belvárosi Közösségi
Házban.
O November 28., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az
ördögök könyve. Bérletes előadás.

O November 28., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti K. Házban.
O November 28., kedd, 19 óra
Universitas Debrecen-hangversenysorozat a DE-aulában.
O November 28., kedd, 19.30
Tourinform-iroda
Természet
ünnepe a Kölcsey Központban.
Piac u. 20., (52) 412-250
O November
29.–december 23.
debrecen@tourinform.hu
Adventi
kiállítás és vásár a Hal Köz Galéwww.iranydebrecen.hu
riában.

O November 28., kedd, 15 óra
TársasKedd a Méliusz Könyvtárban.
O November 29., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
O A mesemondó születésnapja. Hamarosan
Debrecenben
láthatjuk-hallhatjuk
Vojtinaismét
Bábszínház:
Paradicsomjáték.
Berecz Andrást,
aki a16Kölcsey
O November
28., kedd,
óra Központban ezúttal, hatvanadik születésnapját ünnepelve idézi
Játsszunk
együtt!
– társasjáték
klub Műsorát
Onagyapja,
NovemberTanka
29., szerda,
10 és 14 indítja,
óra majd
meg
harmincöt
éves pályafutását.
Gábor nótáival
gyerekeknek a Méliusz
Könyvtárban.
Kamaraszínház:
Rózsa ésmezőségi,
Ibolya. csuvas,
nagykunsági,
dél-erdélyi, bihari,Víg
szatmári,
gyimesi, gyergyói,
Mesebérlet.
kalotaszegi dalok és táncok következnek.
Természetesen mesél is majd: a meséről,
O November 28., kedd, 16.30
az
első
hangszerről,
a
pisztrángfogás
lehetetlenségéről,
és Hazug Pistáról
A Csige család története a 16. század vé- O November
29., szerda, 14 óra
meg
hosszú életről,
november
6-án,Mágyika,
19 órától kezdődő
gétől napjainkig. Pozsonyi József
új akönyvéVojtina
Bábszínház:
avagy azestjén.
nek bemutatója a Méliusz Könyvtárban.
ördögök könyve. Bérletes előadás.

O November 30., csütörtök
Mindset Debrecen a Nagyerdei Víztoronyban.

Feltáruló
magyar
múlt

O November 30., csütörtök, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya.
Mesebérlet.
O November 30., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az
Művelődéstörténeti
szabad
ördögök
könyve. Bérletes előadás.
esték sorozata indul eReDő
O November
csütörtök, 17Közös
óra
címmel30.,
a Belvárosi
Tökéletes
kör. Képek,Aszövegek
és zene
ségi Házban.
szervezők
filozófusoktól
és filozófia
szakosoktól
– a Motolla
Egyesület,
aa
Modemben.
Debreceni Néri Szent Fülöp
Alapítvány és a DMK – azo
O November 30., csütörtök, 17 óra
kat termelői
a friss kutatási
eredmé
Szatyor
udvar a Homokkerti
nyeket,
meggyőző
történeti,
Közösségi Házban.
régészeti, néprajzi, művé
szet- és30.,művelődéstörténeti
O November
csütörtök, 18 óra
adatokat szeretnék
felvo
Szaunaprogramok
a Hotel Lyciumban.
nultatni, melyek igazolják,
O November
csütörtök, 19 óra
hogy a30.,
szkíta–hun–magyar
Hot Jazz
Est a Karakter
1517 Kávézóban
művelődési
folyamatosság
(Nagytemplom
mögött).kitaláció”.
Vendégek: Gyárfás
nem „krónikás
István (gitár)
és
Joe
Fritz
(klarinét).
Belépődíj nincs, de
A belépés díjtalan.
számítanak a hallgatóság
támogatói
O December
1–3. hozzájárulására.
Október
18-án,Találkozó
18.30-tól
VII. Országos
Szaxofonos
a
Szántai Lajos
DE Zeneművészeti
Karán.művelődésku
tató, 25-én Makoldi Miklós
O December
péntek,
17 óra
régész1.,tart
előadást.
Szűk Balázs: ’56, te suhanc. Könyvbemutató az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O December 2., szombat
Konyha a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 2., szombat
Jazzbarátok Köre: Sárik Péter / Luiza Zan
duó a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 2., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Mars-expedíció az
Agorában.
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O December 2., szombat, 14 óra
Mini korcsolya készítése filcből. Kézműves foglalkozás a Méliusz Könyvtárban.
O December 2., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O December 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O December 2., szombat, 19 óra
RockMikulás az Ifjúsági Házban.
O December 2., szombat, 19 óra
Hans de Jong (Hollandia) szaxofonhangversenye a DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.
O December 3., vasárnap, 10 óra
Gyerekfoglalkozás a Billentyűk –
Blattner Géza kísérleti bábszínháza
az avantgárd Párizsban című tárlaton a
Modemben.
O December 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Az égbolt repülő
különítményei az Agorában.
O December 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

Őszi fesztivál

Igényes, tartalmas és szórakoztató
programok sokasága várja az elkövetkező napokban-hetekben a közönséget
Debrecenben: koncertek, kiállítások,
előadóestek, különleges színházi előadások és egyéb rendezvények ígérnek
remek kikapcsolódási lehetőséget.
O November 6., hétfő, 19 óra
Ha vagyunk, legyünk! Berecz András 60
– Kölcsey Központ, Nagyterem
O November 7. kedd, 19.30
Lux Aeterna: a Kodály Filharmonikusok
Debrecen koncertje
– Kölcsey Központ, Nagyterem
O November 8. szerda, 17.30
Folyékony csók: borest fiatal borászok
friss boraival
– Kölcsey Központ, Bálterem
O November 8., szerda, 19 óra
Symphoney: Honeybeast-koncert
– Kölcsey Központ, Nagyterem

O December 4., hétfő, 15 óra
Könyvmoly vagyok, vállalom! Diákkonferencia felső tagozatosoknak a Méliuszban.

O November 9., csütörtök, 18 óra
Teljes szívvel, kajakkal az Atlanti-óceánon át. Szabó Norbert Ádám Guinness- és
világrekorder élménybeszámolója
– Egyetemi Templom

O December 4., hétfő, 16 óra
A hit megtartó ereje. Az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen című időszaki kiállítás
megnyitója a Déri Múzeumban.

O November 9., csütörtök, 19 óra
Szabó Magda: Az őz. Színmű két részben a
Rózsavölgyi Szalon előadásában
– Kölcsey Központ, Bálterem

O December 5., kedd, 10, 12 és 14 óra
Báb – Szín – Fény. Képző- és bábművészeti
foglalkozások a Billentyűk című kiállításon
gyerekcsoportoknak a Modemben.

O November 9., csütörtök, 20 óra
A Babos Gyula, Szalay Gábor, Hárs
Viktor Trió koncertje
– Sikk klub (Domb u. 2.)

O December 5., kedd, 13 óra
Láss, ne csak nézz! Diákkonferencia középiskolai diákoknak az Apolló moziban.

O November 10., péntek, 19 óra
Mindenki főszereplő – Kreativitás
Benned. A Rögtönzések Színháza mint
Üveggyöngyjáték playback társulat előadása
– Vojtina Bábszínház

O December 5., kedd, 16 óra
Mikulásváró családi délután a Méliuszban.
O December 5., kedd, 16.45
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre a
Méliusz Könyvtárban.
O December 5., kedd, 17 óra
A Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O December 5., kedd, 19.30
Kodály-parafrázisok. A Kodály Kórus
Debrecen és Borbély Mihály szaxofonművész közös hangversenye a Debreceni
Egyetem Aulájában.

O November 11-12.
Kockafeszt. Ahol a Lego-figurák életre
kelnek – Kölcsey Központ

O November 13., hétfő, 19 óra
A 25 éves Fusio Group koncertje
– Kölcsey Központ, Bálterem

O November 14., kedd, 11 óra
Arany–másképp. Arany-balladák a Zichy
Szín-Műhely előadásában
– Kölcsey Központ, Bálterem
O November 14., kedd
Ez is ember műve... A 100 éve született
Fábri Zoltán filmrendező kiállításának
megnyitója
– Kölcsey Központ, Bényi Árpád-terem
O November 14., kedd, 19 óra
#szeretnekahallgatók. Bősze Ádám
önálló estje, az első zenei stand-up comedy
– Kölcsey Központ, Bálterem
O November 14., kedd, 19 óra
Szabó Balázs Bandája-koncert
– Kölcsey Központ, Nagyterem
O November 15–18.
Színházi vetítések a megújult Apolló
moziban: Megszállottság | Rosencrantz és
Guildenstern halott | Amadeus | Senkiföldje
– Apolló mozi
O November 17., péntek, 19 óra
Mamma Mia!
– Főnix Csarnok
O November 18., szombat, 15 és 19 óra
Mamma Mia!
– Főnix Csarnok
O November 18., szombat, 16 óra
Billentyűk. Tárlatmegnyitó
– Modem
O November 21., kedd, 19 óra
Nagy utazás. Dés László koncertje.
Vendég: Tóth Vera
– Kölcsey Központ, Nagyterem
O December 2., szombat, 19 óra
Piaf! – The show. Az eredeti francia
produkció
– Kölcsey Központ, Nagyterem

O BILLENTYŰK – Blattner Géza kísérleti bábszínháza az avantgárd Párizsban. Új kiállítás nyílik a Modemben november 19-én,
mely a 20. századi európai avantgárd bábszínház, valamint a
hazai modern bábművészet megteremtőjének számító (Debrecenben született) Blattner Géza munkásságát mutatja be a Csokonai
Színház, a Déri Múzeum, a Modem és a Vojtina Bábszínház szakmai összefogása eredményeként.
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Novemberi filmkavalkád
Filmek az Apollóban
O kertész mihály-terem

Gyilkosság az Orient Expresszen
Az Isztambulból Párizsba tartó luxusvonat utasai
különleges emberek: ezúttal is érdekes társaság
gyűlik össze a kupékban. Van köztük amerikai nagy
tőkés, görög orvos, angol színésznő, a Monarchiából
származó arisztokrata. Egy éjjel viszont egyiküket
elteszik láb alól, és azonnal gyanússá válik min
denki. Szerencsére az éles szemű nyomozó, Hercule
Poirot is velük utazik, így a gyilkos nem menekül
het… Agatha Christie klasszikusa – új köntösben.

November 2–8. 15.15
My little Pony – A film
(4-én és 5-én 13.15-től is)
Nov. 2–8. 17.15 és 20 óra (3-án csak 17.15-től)
Thor: Ragnarök
Nov. 9–15. 15.15
Szörnyen boldog család
(11-én és 12-én 13.15-től is)
Nov. 9–15. 17.15 és 20 óra
Thor: Ragnarök
(13-án nincs, 15-én csak 16.15-től)
Nov. 16–22. 16.30 (17-én és 18-án nincs)
Az igazság ligája
Nov. 23–29. 16.30
Coco / kísérőfilm: Olaf karácsonyi kalandja
(25-én és 26-án 14 órától is)
Nov. 30.–dec. 6. 17 óra Coco / kísérőfilm: Olaf karácsonyi kalandja
(2-án és 3-án 14 órától, 3-án 16.30-tól is)
Nov. 18–19. 14 óra
Az igazság ligája
Nov. 19–24. 19.30
Az igazság ligája
Nov. 25–26. 19 óra
Az igazság ligája
Nov. 30.–december 6. 19.30 (5-én nincs)
Az igazság ligája
O soós imre-terem

A Viszkis
Kétségkívül az egyik leghíresebb magyar bűnöző
Ambrus Attila, a 90-es évekbeli hírhedt posta- és
bankrablások elkövetője. A vagány és vakmerő rab
ló pályáját és szerelmi életét ismerhetjük meg Antal
Nimród legújabb filmjében. A nyomozók, persze,
folyton a Viszkis nyomában loholnak, ám ő sokáig
fürgébb és eszesebb, mint üldözői. Az elkerülhe
tetlen lebukás, persze, nem marad el, a történet
viszont itt még koránt sem ér véget.

November 2–8. 16.15 (4-én és 5-én 14.15-től is)
A kis vámpír
Nov. 2–8. 20.15 és 18.15 (3-án csak 18.15-től)
Budapest Noir
Nov. 9–15. 16 óra
Vakrandim az élettel
(11-én és 12-én 13.45-től is)
Nov. 9–15. 18.15
Rossz anyák karácsonya
Nov. 9–15. 20.30
Budapest Noir
Nov. 16–18. 19 óra
Az igazság ligája
Nov. 16–22. 15 óra
Gyilkosság az Orient expresszen
Nov. 19–22. 19 óra
Megtorlás
Nov. 16–22. 17 óra
Madame
Nov. 23–29. 15.30
Az igazság ligája
(25-én, 26-án, 28-án, 29-én 18 órától is)
Nov. 25–29. 20.15 (27-én nincs)
Férfikor
Nov. 30.–december 6. 15.15
Anyám mozija
Nov. 30.–december 6. 17.30 és 20 óra
A Viszkis
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

Thor: Ragnarök
A hatalmas erejű Thort – pörölyétől megfosztva
– bebörtönzik az univerzum túlsó felén. Az idővel
versenyt futva próbál visszajutni Asgardba, és meg
állítani a Ragnarököt, azt az elsöprő erejű háborút,
ami otthona pusztulásával és az asgardi civilizáció
eltűnésével járhat, és amit egy mindenható új ellen
ség, a könyörtelen Hela idézett elő. Először azonban
korábbi szövetségesével, a hihetetlen Hulkkal kell
életről és halálról döntő gladiátorviadalt vívnia…

November 2–8. 18 óra
Thor: Ragnarök
Nov. 2–8. 16 óra
A remény másik oldala
Nov. 2–8. 20.30 (4-én és 5-én 14 órától is)
Ultra
Nov. 9–15. 15.45 és 20.15
Gyilkosság az Orient expresszen
Nov. 9–15. 18 óra
Rögtönzött szerelem
(11-én és 12-én 13.30-tól is)
Nov. 16-22. 20.15
Gyilkosság az Orient expresszen
Nov. 16–22. 15.30
Thor: Ragnarök
Nov. 16–22. 18.15 (18-án és 19-én 13.30-tól is)
Budapest Noir
Nov. 23–29. 15.15
Coco / kísérőfilm: Olaf karácsonyi kalandja
(25-én és 26-án 13 órától is)
Nov. 23–29. 17.30 és 20 óra
A Viszkis
Nov. 30.–december 6. 15.30
Thor: Ragnarök
December 1–6. 18 óra
Paddington 2.
Nov. 30.–dec. 6. 20 óra
Gyilkosság az Orient expresszen

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket november 21-éig
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu
címre, illetve a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió által készített
In Memoriam Szabó Magda című
alkotásból sorsolunk ki két DVD-t. Ezeket
szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtést beküldő szerencsés olvasónk:
Elekné Dr. Jakab Éva (Tőzsér u.)
Anik József László (Kishegyesi út)

SILHOUETTE AKCIÓ A LÉZER OPTIKÁBAN
Szemüveg minimál stílusban. Presztizs és letisztultság, hivalkodás nélkül.
A szinte súlytalan, és szinte láthatatlan szemüvegkereteket
készítő, hatalmas presztizsű ausztriai Silhouette manufaktúra
szemüvegeit méltán választja számos híresség, többek között
II. Erzsébet Nagy-Britannia uralkodója, Brad Pitt, Elton John,
Patrick Dempsey, Tom Cruise. A Silhouette szemüvegkeretek
a világűrben is jártak már, több mint 30 alkalommal segítették
a NASA kutatóit.
Ezek a szemüvegek fölvéve és ránézésre is olyanok, mintha nem is viselnénk szemüveget. Ugyanakkor első látásra
prémium minőséget, és presztízst sugallnak.
A debreceni Lézer Magánrendelő látszerész üzletében
most kiemelt kedvezménnyel juthat Silhouette szemüveghez
minden érdeklődő. A Silhouette teljes kínálata rendelhető.
A kedvezmény mértéke igencsak meggyőző.
• Silhouette szemüvegkeretek 20% kedvezménnyel
kaphatók.
• Silhouette szemüvegkeretbe rendelt mutifokális
lencse 40% kedvezménnyel készíttethető.
Ezen felsőkategóriás szemüvegek elkészítése több speciális
vizsgálatot igényel, a dioptria meghatározásán túl. A többlet vizsgálatok azért kellenek, hogy ne készülhessen olyan
szemüveg, amelyet viselője nem szívesen hord, vagy kényelmetlennek tart.
A Lézer Optikában rendelkezésre áll többek között egy
olyan technológia, amely segít megbecsülni, mennyire okozhat nehézséget, vagy egyáltalán lehetséges-e egy multifokális
szemüveg megszokása. Speciális vizsgálóeljárás segíti az adott
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személynek, az adott helyzethez, az adott szemüvegkerethez
leginkább megfelelő multifokális lencse kiválasztását; és bármilyen hihetetlen, sokszor nem a legdrágább szemüveglencse
a legjobb választás. További speciális vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a szemüveg összeállítása során pontosan a megfelelő helyzetben legyen elhelyezve a szemüveglencse a szemüvegkeretben. Akár 1mm-es vagy annál kisebb eltérés a lencse
magasságában, dőlésében, ívében megnehezítheti a szemüveg
megszokását. Amennyiben ezen vizsgálóeljárások egyikéről
sem szeretne lemondani, úgy a debreceni Lézer Optikát érdemes választani a szemüveg elkészítéséhez.
Szemüveg készítésekor a vizsgálat ingyenes.
Bejelentkezés vizsgálatra:

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
(Kölcsey Központtal átellenben)
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu

A Lézer Magánrendelő a
Magyar Vöröskereszt tel
együttműködésben
foly tatja tevékenységét,
és 2013-ban elnyerte
„Az év támogatója” díjat.

34

Adventi koncertek
a Nagytemplomban
Idén már a tizedik alkalomhoz érkezett a sorozat,
ismét tartalmas, különleges hangulatú koncertek
várják a közönséget a debreceni belvárosban a
történelmi falak között. December 4-én Angyal
mellettem címmel Presser Gábor és Rúzsa Magdi
ad koncertet. 11-én White Christmas címmel Nyári
Károly lép fel, vendégei Malek Andrea, Nyári Edit
és Nyári Aliz lesznek. 18-án pedig Nézz az ég felé
című műsorával a 70 éves Charlie érkezik; Veres
Mónika Nika lesz a vendége.
Jegyek a koncertekre a Fórum Bevásárlóközpont
Camel márkaboltjában, a Kölcsey Központban, a
Tourinform-irodában és a Napló székházában kap
hatók. Online jegyvásárlás kezelési költség nélkül:
gag.jegy.hu n

Kálmán-nap után
Aladdin
Novemberben is ígéretes produkciókkal várja a kö
zönséget a Páholy Lakásszínház. 11-én 19 órától a
Kálmán-napot hozza el Hajdu Szabolcs és társulata
az Arany János utcára. (Fontos tudni, hogy jegyek
a helyszínen nem kaphatók, csak elővételben,
e-mailben lehet rendelni a paholyszinhaz@gmail.
com címen.) November 26-án pedig a Lovardában
tartják az Aladdin bemutatóját. Mint Végh Veronika,
a Páholy háziasszonya elárulta, nagyon készülnek a
show-elemekkel megtűzdelt Aladdinra. Szeretnének
a nézőtérnek is egy kis „ezeregyéjszakás” hangula
tot adni, azért kinyitják a játékteret, és megszün
tetik a dobozszínház jelleget. Aladdin szerepében
Csáki Benedek lép színpadra, Jázmint Gellén Fanni
játssza, Jámbor József lesz Dzsini, Csáki Szabolcsot
Jaffarként, Bánhidi Krisztiánt Jágóként láthatjuk. n
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