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Ha egyre csak terpeszkedik bennünk a meghatározatlan hiányérzet – talán mert nem is tudjuk,
mit és hol kéne keresnünk –, könnyen jutunk arra
a következtetésre, hogy „itt” bizony nem történik
semmi. Értsd: nincsenek izgalmas programok, esély
a megrendülésre, a maradandó élményekre stb. –
legyen bárhol is az az „itt” a főváros határain kívül.
Mert bezzeg ott, ugyebár…
A mi „itt”-létünknek pedig igenis adódhatnak
termékeny feszültségei, mélységei és magasságai.
Mindig tétje van, ha lehetőséget teremtünk – akár
magunk, akár mások számára – a mindennapi rutinból, a komfortzónából való kimozdulásra, valami
„más”-ra. Több mint 8 éve indítottuk el a Kulter.hu
kortárs kultúrportált Debrecenben; ennek alkalmából
most szeptemberben átadtuk az első KULTer stARTdíjat az egyik legtehetségesebb fiatal szerzőnknek,
Varga Ákos filmkritikusnak – mégpedig olvasóink
pártolásával, ami nekünk is fontos visszajelzés.
A támogatók egyike, Tamus István grafikusművésztanár ugyancsak szeptemberben ünnepelt;
ennek alkalmából önálló kiállítása nyílik a Sesztina
Galériában 65 év képekben címmel, Szabó Magda
író pedig a napokban lenne 101 éves, aminek a
Csokonai Színház a második MagdaFeszttel állít
emléket, és a Balázs Béla-díjas Jeles András új
rendezése is októberben debütál.
A hónap elején még látható a világklasszis
festőket felvonultató Impressziók a Modemben, de
legalább ilyen izgalmas a pályakezdő művészek
seregszemléjeként működő Ezek a legszebb éveink?
című kiállítás, amely hagyományteremtő céllal jött
létre, épp itt, Debrecenben. Alkalmak tehát igenis
adódnak – itt és most. Ha mégis hiányérzetünk
támadna, változtatni bármikor lehet.
Áfra János
költő, szerkesztő
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Készen állsz a
tudományra?

Ezek a legszebb éveink?
A Modem kiállítása olyan magyar képzőművészek köréből válogat,
akik az elmúlt öt évben szereztek diplomát valamely felsőfokú művészeti képzés keretei között. A november 25-éig látogatható tárlat nem
pusztán egy releváns válogatást nyújt ebből a művészgenerációból, de
bepillantást kíván engedni a pályakezdés élményébe is. ■

Holló és oroszlán
Hazánk históriájában mindig kiemelkedő, fontos
eseményekre emlékeztetnek az évfordulók.
Kétségtelen, hogy ilyen mérföldkő volt Hunyadi Mátyás királlyá választása, melynek
idén ünnepeljük 560. évfordulóját. Trónra
kerülésének jubileuma alkalmából a nemzetpolitikai államtitkárság a 2018-as esztendőt
Mátyás-emlékévvé nyilvánította. Idén ezért
országszerte számos program állította-állítja
középpontba reneszánsz uralkodónk személyét,
korának Magyar Királyságát. A Déri Múzeum Numizmatikai Gyűjteménye is kapcsolódik az emlékévhez, ezért októberben
a „Hónap érméjének” választották a szakemberek Mátyás egy korai
aranyforintját. Ezzel a különleges fizetőeszközzel, majd a további hónapok érméivel a Déri Múzeum honlapján és Facebook oldalán is találkozhatnak az érdeklődők. ■

Hogyan lesz a körből gömb, a téglalapból
henger? Mi az a karavella? Miképp menekül a
szitakötő a támadói elől? Ezekre a kérdésekre
is választ kaphatnak azok a gyerekek, akik
részt vesznek az Agóra Vasárnapi tudomány
című foglalkozásain az elkövetkezendő hetekben. A programsorozat keretében minden
vasárnap fél 11-től izgalmas tudományos
kalandok várják a lurkókat az élményközpontban; a résztvevők a másfél órás foglalkozásokon bepillanthatnak a különböző tudományterületek rejtelmeibe. Akit pedig már magával
ragadott a tudományok varázsa, jelentkezhet
valamelyik – hétköznap délutánonként
működő – Agóra klubba. A népszerű robotika
és ismeretterjesztő klubok mellett újdonság
az a szakkör, amelyen egy működőképes
Holdbázist modellezhetnek a klubtagok. A bázis építése során belekóstolhatnak a gyerekek
a robotika, a biológia, a fizika, a csillagászat
és a mérnöki munka szépségeibe, miközben
felkészülnek egy izgalmas versenyre az Agóra
Tudományos Élményközpontban. ■

Balett és opera a moziban

O cívis cuháré. Ismét megrendezik a Kárpátmedencei Népművészeti Találkozót a Kölcsey
Központban október 20-án, szombaton. ■

A Royal Opera House’s Live Cinema Season ismét
világszínvonalú balett- és opera-előadásokat kínál
a nézőknek. A három új produkciót és népszerű
klasszikusokat felvonultató repertoárt a világ 40 országában, több mint ezer filmszínházban közvetítik a
Covent Gardenből. Az idei évadban olyan világsztárok
előadásában csendülnek fel az ismert dallamok, mint
Anna Nyetrebko, Diana Damrau, Jonas Kaufmann,
Erwin Schrott, Michael Fabiano, Plácido Domingo
vagy Eva-Maria Westbroek, a Royal Balett előadásában pedig ismét műsorra kerülnek a legnépszerűbb
klasszikusok.
Legközelebb MacMillen balettjét, a Mayerlinget
láthatjuk október 15-én 20.15-től az Apolló moziban.
Október 28-án 18 órától Wagnertől A walkűr lesz
műsoron. A bajadérral, Minkus balettjével november
13-án találkozhatunk, december 3-án pedig Csajkovszkij remekét, A diótörőt nézhetjük meg. ■
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Café Kodály októberben is
A Kodály Filharmónia az elkövetkező hetekben két
időpontban is kínál olyan izgalmas alkalmat, amikor
vendégművészeikkel a közönség személyesen találkozhat.
Október 8-án, hétfőn 17
órától a Libri Könyvesboltban
(Fórum Bevásárlóközpont)
a Musica d’Europa-koncert
előtti napon két ifjú külföldi
művész lesz a vendégük.
Erica Piccotti a fiatal olasz
csellistageneráció egyik legsikeresebb tagja, Henry Hao-An
Cheng (képünkön) Németországban élő, tajvani–amerikai
Henry Hao-An Cheng
származású, rendkívül tehetséges karmester. Az alkalmon szó esik majd a Kodály
Filharmonikusok októberi, egész Olaszországot érintő,
vendégművészekkel közös turnéjáról is!
Október 25-én, kedden 17 órától pedig a Kölcsey
Központ Bényi Árpád-termében, a Kodály Kórus Esti
éberség – Hamvas 50 koncertje előtt az esten fellépő
Rudolf Péter színművész lesz a Café Kodály vendége. A téma az esti koncert „főszereplője”, Hamvas
Béla, valamint műveinek komolyzene és színház által
lehetséges értelmezései.
Az alkalmakra a belépés ingyenes! ■

Kis életmű
E címen nyílik tárlat október 18-án, a Magyar
Festészet Napján, 17 órakor a Belvárosi Galériában
ef Zámbó István munkáiból. A kis híján 70 éves művész kiállítása nem előzmények nélküli a Belvárosi
Közösségi Házban, hiszen az 1980-as évek közepén,
a hajdani legendás IPK-ban volt már egyéni tárlata
a szentendrei Vajda Lajos Stúdió alapító tagjának.
A „kis életmű” csupán arra utal, hogy a sokoldalú
művész minden alkotói korszakából láthatónaz
ef Zámbó Happy Dead Band zenekar is fellép majd.
Köszöntőt Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója mond,
magát a tárlatot Szűts Tamás műgyűjtő és Burai Árpád, a Neue Debrecenische Kunst tagja nyitja meg.
A kiállítás november 14-éig látogatható. ■

Mesék
a meséről
Berecz Andrástól
november 7-én olyan
énekeket, meséket
hallhatunk, melyekben nemcsak magyar,
de távoli és hajdani
közösségek is vallanak
a mesemondásról, a
meséről, a szóról. Ezúttal magyar huszár, kínai
császár fattya, ír udvari
bolond, görög vándor
bőre alá bújva varázsolja el közönségét újra a
Kölcsey Központban a
mi nagy mesemondónk.

Júlia kisasszony
Jeles András állítja színpadra Strindberg egyfelvonásosát a Víg Kamaraszínházban. A darabban
minden benne van, amit Strindbergben szeretni vagy
épp nem szeretni lehet: libidó, birtokvágy, férfi és
nő élethalálharca. Júlia kisasszony, Jan, az inas és
Kristin, a szakácsnő szerelmi háromszögének történetét olyan szenvedéllyel és bátorsággal fogalmazta
meg a 19. századi svéd drámaíró, hogy a maga
korában először betiltották, és csak évekkel később
hódította meg a világ színpadait.
A gróf hajadon lánya a Szent Iván-éji mulatságon
nyíltan flörtöl az inassal, s a végén elcsábítják egymást. Az igazi dráma ekkor kezdődik, mivel mindketten őrlődnek: a szégyen és a köztük lévő társadalmi
különbségek miatt is. Júlia egyszerre úrnő és a
kliséket felrúgó emancipált nő. Jan hűséges inas,
ám férfi is, aki nem tud ellenállni a kacér úrnőnek.
Vonzalmuk taszítást is jelent: egymásra találnak,
hogy legyőzhessék egymást.
A szerelmi dráma szerepeit Móga Piroska, Mészáros Tibor és a színházba frissen szerződtetett Hajdu
Imelda játsszák. A díszleteket Perovics Zoltán, a jelmezeket Bánki Róza tervezte. Premier: október 12. ■
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Szüret Debrecen

(Fotó: Adrian Batty)

hettük magunkat. Remélem, lesz folytatás, és jövőre
ismét településünkön üdvözölhetjük a virágkocsikat.

Mados Attila 

Városunk nem tartozik a klasszikus
bortermő vidékek közé. Ám van egy
„titkos” borvidéke: ez az egykor Debrecen
szőlőskertjeként emlegetett Érmellék.
Központja, Bihardiószeg és a cívisváros
között az utóbbi években egyre szorosabb
a kapcsolat. Mados Attila, a határon túli
település polgármestere gyakran megfordul Debrecenben. Itt járt a Múzeumok
éjszakáján és a Borkarneválon, korábban
pedig a zsűri tagjaként részt vett azoknak
a tételeknek a kiválasztásában, melyek
megkaphatták a Debrecen Város Bora
kitüntető címet 2017-ben.
Legutóbb a virágkarnevál kapcsán emlegethettük egymás mellett a két települést.
Néhány virágkocsi évek óta ellátogat Nagyváradra; idén először pedig Bihardiószegen
is megfordultak. Hogy tetszett a karneváli
látványosság az ott élőknek?
Sok százan voltak kíváncsiak a virágkocsikra és a
kíséretükben érkezett tánccsoportokra. Újra összekötött minket ez a rendezvény, mert nem pusztán arról
volt szó, hogy a kocsik eljöttek, és megnézhettük őket,
de valóban emelték az ünnep fényét, feltették rá a
koronát. Pár napra a határok eltűntek a két település
között, mi pedig Debrecen nagy családjában érez-

Korábban szőlőoltványokat vitt Papp László, Debrecen polgármestere Bihardiószegre.
Milyeneket?
Bakator oltványokat. Ez az a különleges szőlő-, illetve
borfajta, amivel az Érmellék meg tud mutatkozni a
Kárpát-medence és a világ borpiacán. Az a men�nyiség, amit kaptunk, majdnem egy hektár területre
elegendő. Így, hála Istennek, többszöröződni fog
a bakator szőlő területe Bihardiószegen, illetve az
Érmelléken.
Tudta, hogy nemcsak Diószegi út, hanem Bakator utca is van Debrecenben?
Igen, de nem biztos, hogy hirtelen rá tudnék mutatni
a térképen...
Nemcsak a település polgármestereként ismerhetjük: borászként is letette a névjegyét;
többször megfordult a debreceni borkarneválon is. Hogy érezte magát?
Én már az első borkarneválokon ott voltam a Békás-tónál, s úgy látom, hihetetlen fejlődésen ment
keresztül ez a rendezvény. Kulturális szempontból
is nagyon gazdag Debrecen; szívesen jövök ide
koncertre, kiállításokra. Nem vagyok ezzel egyedül:
úgy tapasztalom, a diószegiek kihasználják Debrecen
közelségét, s élnek azzal a nagyon komoly felhozatallal, ami a cívisvárost jellemzi, akár a sportra, akár a
kultúrára gondolunk.
S nekünk mit ajánl? Miért látogassanak el
Bihardiószegre, mit nézzenek meg ott a debreceniek?
Bihardiószeg nevezetessége a Zichy-kastély, amely
több mint 400 éves múlttal rendelkezik. A kastély a
19. században és a 20. század elején élte aranykorát, amikor a Zichy-család megvásárolta a diószegi

Örömmel fogadták a virágkocsikat a bihardiószegiek
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hajdani szőlőskertjében

Érmelléki táj

birtokot, és száz éven át irányította, meghatározva
így az érmelléki szőlőművelést és borkészítést. Mint
feljegyezték, 200 palack diószegi bakator még a kínai
császár asztalára is eljutott. Azokban az időkben 700
hektár bakator, furmint, rajnai rizling, tramini, szürkebarát és több más, nemzetközi szőlőfajta öregbítette
Diószeg hírnevét. Az első Magyar Királyi Vincellérképző is itt alakult meg; ezt szintén a Zichy-családnak
köszönhetjük. Érdemes megnézni a kastélyban kialakított múzeumot és a több mint 400 éves református templomot is. Ha pedig felvértezték magukat a
kultúrával, látogassanak el a Padalja-pincesorra, s
kóstolják meg, milyen borok teremnek ezen a vidéken.

”

Újraélesztettük a huszárhagyományokat is; Bihardiószeg ennek az egyik
központja. Nagyon sok rendezvényünk
látványos szereplői a huszárok, akikkel
a debreceniek a múzeumok éjszakáján
találkozhattak a Piac utcai Régi Városházán, a program díszvendége ugyanis
Bihardiószeg volt.

het. Akár a munkaerő felől nézve, akár olyan cégek
letelepedésére gondolva, amelyek beszállítói lehetnek
a Debrecenbe érkezett nagybefektetőknek. Sokat jelent, hogy mi Debrecen és Nagyvárad között fekszünk
félúton, és bízom benne, hogy Papp László polgármester úrral sok-sok éven tudjuk tovább szélesíteni
ezt a kapcsolatot. ■

„

Májusban sok debreceni megfordult a Zichykastély kertjében tartott gasztrofesztiválon,
amit már másodízben rendeztek meg. Most a
szüretre készülnek. Milyen lesz az idei termés?
Gyönyörűen indult, de nyár elején és közepén felénk
sok eső esett, és az késleltette a cukrosodást, az
augusztusi nagy meleg pedig egyfajta erőltetett érést
provokált. Cukrokban gyengébb, savakban gazdagabb
lesz a termés. Volt már jobb évünk az ideinél, de
azért remélem, így is lesz majd néhány szép tétel,
amire később is jó lesz visszaemlékezni.
Mi a helyzet a gazdasági kapcsolatokkal?
Nagyon komoly fejlődés jellemzi a cívisvárost; bízom
benne, hogy ennek a hatása az Érmellékre is kiterjed-

Papp László polgármesterrel

Debrecen évszázadokon keresztül az
Érmellékről származó áruk, termények
legfontosabb felvevőpiacának számított.
Az érmelléki dinnye, paradicsom, paprika, hal, szőlő és bor nem hiányozhatott a
cívisek asztaláról. A 17–18. században sok
debreceni polgár vásárolt ott szőlőt, mert
az ott termő bor biztos megélhetést biztosított számukra: 1690-ben 118 debreceni
polgárnak 29 érmelléki településen volt
nagyobb szőlője.
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Hangos kalandok

Mintapinty
Az 1940-ben született Molnár Zsókából sok minden
lehetett volna: háborús áldozat, kispolgári származása
miatt osztályidegennek ítélt értelmiségi, flitteres ruhában éneklő operettsztár, amerikai nagynéni – de egyik
sem lett. Az égetthalmi falumúzeum igazgatójaként
nyugdíjazták 2003-ban. Azóta pintyeivel beszélget,
és keresi a lehetőséget, hogy drámai hős lehessen. És
most Zsóka felkérést kap, hogy a falumúzeum megnyitásának évfordulója alkalmából ünnepi köszöntőt
mondjon, megossza emlékeit a publikummal…
És megosztja!
A fiatal, tehetséges írók, Kovács Dominik és Kovács
Viktor monodrámáját Oláh Zsuzsa szereplésével, Szabó
K. István rendezésében mutatja be a Csokonai Színház
október 26-án a Horváth Árpád Stúdiószínházban. ■

Színben – formában
A Potyók Festőiskola
hallgatóinak munkáiból nyílt tárlat a Bem
téri Méliusz Könyvtárban. Itt Bécsi
Bella, Csáki Andrea,
Diós Katalin, Gulyás
Csilla, Irinyi Dóra, Kovács Margit, Kozma
Edit, Nagy Adrienn,
Nagy Bana Helga,
Nagy Ilona, Patai
Angéla, Tóth Csaba
és Véghné Varga
Annamária alkotásaival találkozhat a közönség. A
kiállítás október 30-ig látható. (Képünkön Gulyás
Csilla festménye.)

A Kodály Filharmónia gyerekeknek szóló sorozatokat
indít szombat délelőtti időpontokban. A Zajgás, nevetés
foglalkozásaira a 6 év alatti gyerekeket várják az
évadban négy alkalommal (idén november 27-én és
december 8-án.) A cél, hogy a legkisebb korosztály is
élvezhesse az élő zenét. A család együtt mondókázhat,
énekelhet, táncolhat, s hallgathatja a kamaraegyüttes (fuvola, hegedű, brácsa, cselló) játékát a zenekar
Simonffy utca 1/C alatti próbatermében.
A 4–12 éves korosztály számára a Három hangos
kaland családi bérletsorozattal készülnek. Ez három
mesei keretbe foglalt hangversenyt tartalmaz: Zenés
tízórai (november 8.), Két bors ökröcske, Állati zenék.
A helyszín a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumterme
(Kossuth u. 1.), zenél a Kodály Filharmonikusok.
Bérlet- és jegyvásárlás a Kölcsey Központ jegypénztárában és a Karakter 1517 Könyvesboltban.
Bővebb információ: kodalyfilharmonia.hu ■

Sokszínvirág Zenekar

Csipetnyi mindenség a Dériben
A wunderkammer (csodakamra) a reneszánsz idején
alakult ki a korábbi, ritkaságokból és egzotikus tárgyakból álló gyűjteményekből. A csodakamrában voltak még ásványok, különleges növények, állatok, értékes iparművészeti munkák, műszaki csodák, néprajzi,
vallási, történelmi emlékek és műtárgyak is. A gyűjtők
sajátos módon egyesítették az ember és a természet
alkotásait, a wunderkammer hivatása volt ugyanis kicsiben megjeleníteni az univerzumot. A Déri Múzeum
csodakamrájában az intézmény különleges üveg- és
ásványgyűjteményéből válogattak a szakemberek. A
nagyközönség csak ritkán láthatja a kiállítást, mely
az épület pincéjében talált otthonra. Október 10-én,
délután fél öttől azonban Fürtös György ásványvadász segítségével megismerkedhetnek a látogatók az
ásványok különleges világával, és múzeumpedagógiai
foglalkozáson is részt vehetnek. ■

Fotó: deac.hu
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Új arcok a palánk alatt
Kapkodhatták a fejüket, akik a
tavalyi idényzárás után a felkészülési szezonban nem, csupán az
első bajnokin látták újra a DEAC
férfi kosárcsapatát. Csupa új arc
a palánk alatt…
A legutóbbi NB I-es bajnokságban
– újoncként – a bentmaradást
kiharcolt együttesből immár
hiányzik a pályafutását befejező
csapatkapitány, Molnár András, külföldre igazolt Armwood,
Lauderdale, Jones és Martinics,
a hazai bajnokságban folytatja
Lilov (Kaposvár), Farkas (Sopron), Lajsz (Körmend) és Fekete
(Jászberény).
Továbbra is a DEAC színeiben
kosarazik: Bognár Kristóf, Velkey

János, Kósa Tamás, Godwin
Omenaka, Kozák Márton, Opre
Roland. Hozzájuk csatlakozott az
új idényben a debreceni utánpótlásból felkerült Tóth Bence,
valamint az újonnan szerződtetett hat játékos. Őket mutatjuk be
az alábbiakban.
A 191 cm magas nyíregyházi
születésű hátvéd, Polyák László
(25 esztendős) – két év romániai
légióskodás, valamint a MAFC
együttesénél töltött idény után
– a Szolnoki Olaj csapatától,
újdonsült magyar bajnokként érkezett Berényi Sándor debreceni
társulatához.
Nyolcadik európai szezonját
kezdi az amerikai Henry Dugat
(31), aki játszott már a magyar

bajnokságban (Paks), aztán a
francia I. ligás, Europe Cuprésztvevő Le Havre kosarasa volt,
az előző két szezont pedig az
ukrán BC Budivelnik együttesénél
töltötte.
A kanadai hátvéd, JahennsLey Manigat (27) Temesvár, Ciprus és a Bundesliga II (Giessen)
után került Litvániába, s kitűnő
ajánlólevéllel érkezett: csapatával megnyerte a Balti Ligát,
őt pedig a finálé legértékesebb
játékosává választották.
Az amerikai Daniel Amigo (21)
a Denveri Egyetem csapatától
érkezett. A 208 centiméteres
center élete első profi idényét
tölti majd a DEAC együttesénél.
Nagyobb nemzetközi tapasztalattal igazolt Debrecenbe a
svéd válogatott Adam Ramstedt
(22), aki a világbajnoki selejtezőkben összesen kilencszer lépett
pályára. A Södertalje Kings 206
centis kosarasa klubcsapatával
az előző szezonban 10.5 pontot,
7.4 lepattanót és 1.1 blokkot
átlagolt, a FIBA Europe Cupban is
indulhatott.
Jól ismeri az NB I-es mezőnyt
Milos Borisov (32), a korábbi
montenegrói válogatott bedobó,
aki hatodik magyarországi szezonját kezdheti meg Debrecenben:
két-két év soproni és szolnoki
légióskodás után az előző idényt
az ezüstérmes Falco Szombathely
klubjában töltötte. ■

Október
Október 5., péntek:
Kecskemét–DEAC
Október 13., szombat, 17 óra:
DEAC–Jászberény

O RAJTKÖVEK. A Magyar Úszó Szövetség
pályázatának köszönhetően, a már több
nemzetközi és hazai vizes eseménynek is
otthont adó Debreceni Sportuszodában
mintegy 43 millió forintból lecserélték az
összes rajtkövet, melyek immár a FINA,
a Nemzetközi Úszó Szövetség összes
szabályának megfelelnek. Új időmérő
szoftvert építettek be, így nagy nemzetközi úszóversenyek, országos bajnokságok
megrendezése szempontjából is optimális
helyzetbe került a létesítmény. ■
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A vaslady újra Loki-színekben küzd

Bulath Anita sok év után tért
víssza a Hódosba. Ismét neki
szól már a drukkerhad ovációja.
Bulath Anita tizenhat (!) esztendővel ezelőtt mutatkozott
be a magyar élvonal felnőtt
mezőnyében, Dunaújvárosban.
Nagy tehetségként indult, és
azok közé tartozott, akik be
is váltották a hozzájuk fűzött
reményeket. A Magyar Kupameccseket is beleszámítva
eddig 270 hazai hivatalos
meccsen szerepelt, ezeken már
több mint 1100 gólt szerezve.
Több mint száz alkalommal volt
magyar felnőtt válogatott, ami
előtt két alkalommal is tagja
volt a junior világbajnoki ezüstérmes nemzeti csapatnak.
Amikor 2009-ben külhonból
visszaigazolt Magyarországra
a Lokihoz, az első felkészülési
meccsén csak hüledeztünk:
olyan elképesztő elszántsággal rohamozott,
mintha ezen a meccsen
kellene meggyőznie a
szakmai stábot arról, hogy
igenis ő az az átlövő, akire
Debrecenben szükség van.
Szükség is volt rá, hiszen ekkor körvonalazódott az a Loki,
amelyik aztán kétszer is bajnoki
finálét játszhatott a Győr ellen,
és az ezüstös duplázás között

félúton a Bajnokok Ligájának csoportkörébe
is bejutott.
„Buli” egyértelműen kulcsfigurája volt
annak a színmagyar
debreceni csapatnak,
amelyik akkortájt
egyedül tudta felvenni
a versenyt a győriek
Dream Teamjével. Kőkemény volt, egyetlen
védőfaltól sem riadt
vissza soha. Vasból
van ez a nő, állapította
meg a kézisek akkori
többségi tulajdonosa,
Gellén András, amikor
az egyik kemény mec�csen a sokadik brutális pofon
után rázta meg magát, hogy
visszaálljon a küzdőtérre. Bajnoki és Magyar Kupa-meccsen
eddig 180-szor volt eredményes debreceni kézilabdázóként
ebben az időszakban.
Aztán a debreceni szép
napok véget értek, a Gellénéra a szemünk láttára hullott
szét darabokra. Az „ezüstlányok” szétszéledtek, és bizony,
ha akkor, a végveszélyben az
önkormányzat nem áll a klub, a
csapat mögé, a legnagyobb baj
is bekövetkezhetett volna. Buli
is továbbállt. Amikor évekkel
ezelőtt hazatért szülővárosába,
Dunaújvárosba, úgy tűnt, az
lesz számára a végállomás.
Ám nem így esett, Buli
immár családostól, édesanyaként, kevesebb mint
egy esztendővel kisfia
megszületése után érkezett
vissza nagy sikerei színhelyére, Debrecenbe,
hogy ismét felépítse önmagát,
és hallatlan rutinjával, tapasztalatával támasza legyen az
újjáformálódó Lokinak.
Lépésről lépésre halad a
tőle megszokott eltökéltséggel.
Már a Győr elleni idegenbeli
meccsen is vezérszereplő volt,
a kisvárdai légiós armada ellen
pedig újra megjelent a régi

nagy harcos, aki ha kell, a falon
és a pofonzuhatagon is áthatol.
A zseniálisan játszó Lotte Grigel
mellett döntő szerepet játszott
a pontszerzésben.
Buli tényleg visszatért!

Gurbán György

Október
Október 9., 18 óra
FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC
SCHAEFFLER
Október 19., 18 óra, Hódos
Imre Rendezvénycsarnok
DVSC SCHAEFFLER–Eszterházy SC
Október 27., 18 óra
MTK Budapest–DVSC
SCHAEFFLER

November
November 2., 18 óra, Hódos
Imre-rendezvénycsarnok
DVSC SCHAEFFLER–Mosonmagyaróvári KC SE

O játszóház. Már a tavalyi
szezonban is nagy sikerrel
működött a Hódos-sportcsarnok gyermekmegőrzője, amit
a Loki kézilabdameccseinek
látogatói vehettek igénybe. Az
új szezon első hazai mérkőzésére, a Békéscsaba elleni
rangadóra átadták a megújított játszóházat is.
– A gyermekmegőrzőnek
köszönhetően az egész család
ott lehet a meccseken, és a
kicsik nagyon jó körülmények
között tölthetik el azt az
időt, amíg a szülők a lelátón
szurkolnak – hallhattuk az ünnepélyes avatón Barcsa Lajos
alpolgármestert. ■

12

Ütős csapat a debreceni
A hokiszezon össze sem hasonlítható más csapatsportok bajnokságaival – a legfőbb különbség,
hogy rengeteg a meccs, s nagyon
hosszú út vezet az alapszakasz
zárásáig. Kétszázhúsz összecsapás alakítja ki a sorrendet,
s tisztázódik, hogy a rájátszást
milyen pozícióban kezdik majd
a csapatok, közük az Erste Liga
újonca, a DEAC.
A lapzártánkig lejátszott hat
mérkőzés után nehéz bármit is
jósolni, főleg egy most bemutatkozó együttes esetében – bár
ez is a hoki (és a kosárlabda)
jellemzője, hogy idényenként
teljesen kicserélődik egy-egy
társulat, tanulhatjuk az érkezők neveit. Nos, a debreceni
jégkorongozóknál annyi csavar
van még a történetben, hogy a
csapat az önszántából elhatározott távozás után, anyagilag és
szervezetileg megerősödve kért
ismét bebocsátást a legjobbak
közé – s mivel az Erste Liga
tanácsa megfelelő garanciákat
látott, startengedélyt adott az
együttesnek.
A régi alapokon, de új struktúrával és jövőképpel, néhány helyi
fiatallal, a klubhoz visszatérő volt
ex-debreceni hokissal, ám zömmel
a városba most érkező jégkorongozóval kezdte az idényt az immár DEAC néven induló együttes.
A „szerény újonc” ruháját hamar levetkőzte a csapat, hiszen
remek rajtot vett, s volt olyan
időszak is, amikor a listavezető
pozíciót foglalta el a mezőnyben.
Az ellenfelek gyorsan megtanulták tisztelni a hajdúsági
hokisokat. Ám a java még csak

ezután jön. Össze kell rázódnia
a társulatnak, állandósítania a
formáját, s úgy haladnia előre,
hogy kiharcolja a felsőházi folytatást, s jövő tavasszal azokon
a meccseken legyen igazán
csúcsformában.
Az egyetemi tanulmányait városunkban kezdő, s a tanulást a
hokival remek módon összhangban tartó sokszoros válogatott
Hetényi Zoltán egyértelműen
bombaigazolás volt: az első hat
meccsen nyújtott 93,1 százalékos kapusteljesítménye a legjobb
a ligában. Nagy szerepet vállalt
abban, hogy villámrajtot vett a
csapat: 3 győzelem, 1 hosszabbításos meccsnyerés, 1 hosszabbításos vereség és 1 „rendes”
vereség (3-4 a csíkszeredai
arénában).
Pozícióról, pontszámról ilyenkor felesleges beszélni, amikor
igencsak eltérő a csapatok
lejátszott meccseinek száma,
sokkal többet mond, hogy 66,7
százalékkal abszolválta a DEAC
a bemutatkozás, összerázódás
heteit.
A jó kezdés fontos ös�szetevője a roppant ponterős

támadóegység. A cseh David
Musial edző részben a debreceni,
részben a saját dunaújvárosi
hagyományokra építhet.
A szakember, aki a tavalyi
szezont a DAB trénereként
kezdte, magával hozott egy sor
tapasztalt csatárt: Jakub Izacky,
Silló Arnold és Hugo Turcotte,
valamint a Fradiból egy év kitérő
után Debrecenbe visszatérő
Németh Attila a góllövésben és
az asszisztok terén is jeleskedik,
akárcsak a pályafutását újrakezdő Hetényi Péter, aki a csapat
legponterősebb hátvédje. A saját
nevelésű, a MAC-ot megjárt
20 esztendős Molnár Dávid, a
kortárs Vlagyiszlav Kulesov és
a debreceni múlttal rendelkező
Berta Ákos szintén szerepet nagy
szerepet vállal az aktív támadójáték szervezésében.
Egy biztos, ennyi már most is
látható: szerethető, jó kis csapat
állt össze – nem mellékesen
remek hokisokért szoríthatunk a
Debrecen Jégcsarnokban. ■

Október
Október 5., péntek, 18: DEAC
–Corona Brasov
Október 12., péntek, 18:
DEAC–Gyergyói HK
Október 19., péntek, 19.30:
DEAC–SC Csíkszereda
Október 21., vasárnap,
18.30: DEAC–FTC

November
November 2., péntek, 18:
DEAC–Dunaújváros
November 4., vasárnap,
18.30: DEAC–Vienna Capitals II.
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Csak a Loki: újra
a Debrecen Televízióban

Többéves szünet után visszatér
a DTV képernyőjére a népszerű
labdarúgó magazin, a Csak a
Loki. Megújult külsővel, rengeteg
háttérinformációval és érdekességgel jelentkezik a műsor,
minden második héten.
Éveken keresztül a Debrecen
Televízió legnézettebb magazinja
volt a Csak a Loki. A műsor több
mint öt év szünet után, október
elejétől újra látható a DTV-ben,
méghozzá a mai kor követelményeinek megfelelő modern
köntösben.
A műsor készítői látványos
arculattal és megújult tartalommal igyekeznek a képernyő
elé ültetni a DVSC jelenlegi és
leendő szurkolóit.
A megújult Csak a Loki-ban
lesznek állandó rovatok, mint
például az Utánpótlás, mely a
labdarúgó akadémia legtehetségesebb fiataljait mutatja be,

vagy a Loki-legendák, amiben a
korábbi meghatározó játékosok
portréját láthatják. Emellett a
csapat hétköznapjai és a kulis�szatitkok is megjelennek a
26 perces műsorban.
Október ötödikétől kéthetente
láthatják a Csak a Loki-t a Debrecen Televízióban, amit az M4
Sport csatorna is műsorra tűz.

Október
Október 6., 19.30
Groupama Aréna
Ferencváros–DVSC
Október 20., 17 óra
Nagyerdei Stadion
DVSC–Paksi FC
Október 27., 17 óra
Nagyerdei Stadion
DVSC–Puskás Akadémia

November

November 3., 17 óra
Mezőkövesd
Mezőkövesd- Zsóry–DVSC
November 10.
Diósgyőr
Diósgyőr–DVSC
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O KELETI FŐVÁROS. Termelékenység, versenyképesség, kutatás-fejlesztés. Egyebek mellett ezeket
a témákat vitatták meg a szakemberek az 56. Közgazdász-vándorgyűlésen Debrecenben. A háromnapos találkozó megnyitóján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt mondta: a kormány
kiemelt célja, hogy 2030-ra Magyarország egyike
legyen az Európai Unió öt legélhetőbb országának.
Sok szó esett a BMW Debrecenbe településéről is.
„Az elmúlt három esztendőben Debrecenben
sikerült több mint hatezer új munkahelyet létrehozni, és a bejelentett, beáramló működő tőke nagyságrendje meghaladja az 500 milliárd forintot a
BMW-beruházással együtt” – hallhattuk Papp László
polgármestert.
Azzal, hogy a BMW Debrecent választotta, eldőlt,
hogy Magyarország keleti fővárosa Debrecen, és
egy 3 milliós régió természetes gazdasági, majd
pénzügyi és politikai, geopolitikai központja lesz, sőt,
lett” – így fogalmazott Matolcsy György (képünkön).
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Debrecennek nagy lehetőségei vannak, mivel „nem csupán
a nagyvárosok lesznek a 21. század sikerének
motorjai, hanem a makrorégiók is. Négy makrorégió
metszéspontjában lenni nagy előnnyel kecsegtet”. n

O EGYETEMI TANÉVNYITÓ. Igénylik a magasan
képzett szakembereket a Debrecenbe telepedett
nagyvállalatok: erről is szólt Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter a Debreceni
Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Papp László
polgármester pedig arról beszélt, hogy a város
hatalmas változás előtt áll, ehhez pedig nemcsak
jól képzett mérnökökre, de az oktatás fejlesztése
miatt több tanárra is szükség lesz. A tanévnyitó szenátusi ülésen több mint 9 ezer elsőéves
hallgató tett esküt, velük együtt 30 ezer diáknak
kezdődött meg a tanév a Debreceni Egyetemen. n

O EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT. Nem leszakadó, hanem fejlődő városrésze Debrecennek
a Nagysándor-telep. Ezt mondta Kósa Lajos
országgyűlési képviselő az új, Pósa utcai
egészségügyi központ átadó ünnepségén.
Az épületben három orvosi rendelő és védőnői
tanácsadás is működik. Széles Diána alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője
úgy fogalmazott, hogy ez a városrész eddigi
legnagyobb fejlesztése, hiszen az épület több
mint háziorvosi rendelő. Felidézte, hogy kialakítottak egy közösségi teret is, és elmondta,
hogy szeretnék felújítani a rendelő melletti
közösségi házat is. n

O ÉPÜL A KRONES, az első ide települő vállalat
gyára a 47-es főút mellett, a Déli Ipari Parkban.
A 15 hektáros területen a terveknek megfelelő
ütemben haladnak a munkával. Az új üzemet jövő
májusban adják át. n
O A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL és a szakmák
jövőjéről is szó volt a Regionális Szakképzési és
Felnőttképzési Tanévnyitó Konferencián, melyen –
stílusosan – robot üdvözölte a résztvevőket. Tirpák
Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója a rendezvényen úgy fogalmazott: a vállalkozások
további fejlődéséhez az egyik legfontosabb elem
a humán tőke, ehhez pedig a szakképzésen vezet
az út. Komolay Szabolcs Debrecen nagyon fontos
adottságát emelte ki, amelyet a fejlődés érdekében
ki kell használni. „Ez az oktatási rendszer, amely
több évszázada rendelkezésére áll, és bázisa lehet
annak a későbbi városfejlesztésnek, beleértve a
gazdaságfejlesztést, amely alapot szolgáltathat
arra, hogy komoly sikereket érjünk el”. n
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O Lerakták az alapkövet, kezdődik a
Continental debreceni gyárának építése. Új gondolkodásmódot és fejlődést hoz a városba a cég,
egy olyan ipar fejlődését, ami meghatározóvá vált
Debrecenben – üdvözölte Papp László polgármester
a beruházást. A Déli Ipari Parkban 7 ezer négyzetméteren létesülő, 100 millió eurós új gyáregységben automata váltókat gyártanak majd. A német
technológiai vállalat 450 új munkahelyet teremt a
városban. n

O A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI pluszfeladatokat
jelentenek majd a katonaság számára is. Áder János
beszélt erről a Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában tartott előadásán. Mint mondta, ha tovább
melegszik az átlaghőmérséklet, Magyarországon
is fel kell készülni a természeti katasztrófák utáni
mentésre. A köztársasági elnök kitért arra is beszélt,
hogy a víz- és élelmiszerhiány társadalmi konfliktusokhoz vezethet Ázsiában és Afrikában. Emiatt pedig
tovább erősödhet az Európát, közte a Magyarországot sújtó migrációs nyomás. Ennek kezelésében
szintén számítanak majd a most még iskolapadban
ülő leendő katonákra. n

O Miniszteri díj. Kiemelkedő színvonalú tevékenysége elismeréseként Helyi Önkormányzatokért
Miniszteri Díjat kapott a Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, azaz a Dehusz Kft. Az elismerést Pethe
Tamás, a kft. ügyvezetője vette át Budapesten a
Belügyminisztériumban Pogácsás Tibortól, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától. n
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O AUTÓMENTES napot rendeztek a Nagyerdőn szeptember 22-én az Európai Mobilitási Hét
alkalmából. A környezetbarát közlekedés népszerűsítése érdekében a szervezők színes programokkal, érdekes bemutatókkal, játékokkal és
értékes nyereményekkel várták az érdeklődőket.
Az esemény megnyitóján Barcsa Lajos alpolgármester – többek között – arról is szólt, hogy az
elektromos meghajtású közlekedési eszközök
elterjedését 10 új töltőállomás létesítésével
segíti Debrecenben a város önkormányzata az
elkövetkezendő hónapokban. n

O AZ ÚJ NAGYERDEI STRAND a Modern Városok
Program és az Új Főnix Terv részeként 8 és fél
milliárd forintból épülhet meg – jelentette be Papp
László polgármester sajtótájékoztatóján, amit
Fazekas Lajossal, a Debreceni Gyógyfürdő Kft. igazgatójával tartott. Papp László arról is beszélt, hogy
nagy igény van a strandra, ami „hosszú ideig retró
állapotban volt, sok emlék fűződik hozzá, de eljárt
fölötte az idő”. Hozzátette: olyan vízi élményparkot
akarnak létrehozni, amely egyedi és különleges
élményeket kínál látogatóknak és más, mint a
környéken található fürdők. Egy olyan élményvilágot teremtenek, melynek fontos kritériuma, hogy
tiszteletben tartsa a zöld környezetet.
A bontással már végeztek, a terep rendezett, a
munkát el tudják kezdeni: 12 hónap áll rendelkezésre, így jövő őszre elvileg elkészülhet a strand, mely
2020 tavaszán nyitja meg kapuit. n
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O KÖRFORGALOM. Az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési programja újabb fontos állomáshoz
érkezett. Négyágú körforgalom épül a debreceni
Pallagi út és a Nagyerdei körút csomópontjában.
A kereszteződésben nagy kapacitással rendelkező spirális körforgalom létesül, mely képes lesz a
csúcsidőben megnövekedő forgalom áthaladását
akadálymentesen biztosítani – Mazsu János, a városrész önkormányzati képviselője jelentette ezt be.
A munka szeptember végén kezdődött, befejezésére
a kivitelezőnek 11 hónap áll rendelkezésére. n

O SZÜRETI NAP. Változatos programokkal és finom
ételekkel várták az érdeklődőket a 29. Józsai Szüreti
Napon. A rendezvényt ezúttal is a Nyúlfesztivállal
együtt rendezték meg a Tócó patak partján. Idén a
jótékonykodás is kiemelt szerepet kapott a fesztiválon. A Nyúl Terméktanács a Debreceni Karitatív
Testület közreműködésével 150 kg nyúlhúst adományozott a rászoruló családoknak.
– Túlmutatunk önmagunkon, hogy most jól érezzük magunkat és gondolunk azokra is, akiknek ez
nem olyan egyszerű – nyilatkozta az eseményen Kiss
Ábel Lukács, a Debreceni Karitatív Testület elnöke. n

O ÁTADTÁK a csaknem 200 millió forintból felújított és bővített Gyulai István Stadion pályáját.
A stadion 2001-es felépítése óta nem volt ilyen
mértékű korszerűsítés. Egyebek mellett kicserélték
a futópálya borítását, kiszélesítették a célegyenest,
felújították a rúdugró helyeket és a vízelvezető
rendszert is. Az átadó ünnepségen Gyulai Miklós, a
Magyar Atlétikai Szövetség elnöke úgy fogalmazott:
jó esély van arra, hogy elnyerjük a 2023-as atlétikai
világbajnokság rendezési jogát, éppen most van
Magyarországon a Nemzetközi Atlétikai Szövetség,
és javában zajlik a pályázat előkészítése. n

O Nemzeti ünnep. Debrecen önkormányzata
az 1956-os forradalom és szabadságharc 62.,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 29.
évfordulója tiszteletére október 23-án, kedden
megemlékezést és koszorúzásokat rendez.
8 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth
téren katonai tiszteletadás mellett. 8.30: Koszorúzás az ÁVH-s sortűz áldozatainak emléktáblájánál
(Kossuth utca 8.). 9.30: Koszorúzás Melocco Miklós
‘56-os emlékművénél (az Egyetemi Református
Templom előtti téren). Ünnepi beszédet mond: Papp
László polgármester. 17 óra: Az Országzászló levonása a Bem téren, katonai tiszteletadással. 18 óra:
Közös mécsesgyújtás az 1956-os forradalom és
szabadságharc debreceni hőseinek és áldozatainak
emlékművénél (Kossuth utca 10.). n

O D2023. A debreceni alkotócsoportok kreativitását dicsérő térkompozíció, melyet első ízben a virágkarneváli héten, a Rózsa utcán láthattunk, újabb és
újabb helyszíneken jelenik meg. Augusztus végén az
Újkerti Művelődési Ház udvarára került, szeptemberben a tócóskertiek és tócóvölgyiek találkozhattak
vele a Jégcsarnoknál, majd a Víztorony kertjében
csodálhattuk meg. Ezt követően az installáció az
Állatkertben járt a Dreamnight-on, majd szeptember
27-én a Fényes udvari piacra került. n
O Sportpályával gazdagodott a Fészek
lakópark. Az Új Főnix Terv Élhető város programjának részeként alakította ki az önkormányzat
a védőhálóval körbevett, többfunkciós pályát.
Több mint egymillió forintba került a rekreációs
fejlesztés, ami nem az első ebben a városrészben. n
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 3-tól
Programok az Agórában. Galilei
távcsöves felfedezései, Lehozzuk a
csillagokat!, A Földtől a Világegyetemig, Visszatérés a Holdra a digitális
planetáriumban.
O Október 5–12.
Magdafeszt a Csokonai Színházban
és a Horváth Árpád Stúdiószínházban.
O Október 5–december 16.
Tudományos vonatkozások. Hatvany Viktória képzőművészeti kiállítása az Agórában.
O Október 6–7.
Vezetett túrák a darvak nyomában a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 6., szombat
Állatok világnapja a Hortobágyi
Vadasparkban.
O Október 6., szombat, 9 óra
V. VOKE Musical és Színjátszó
Fesztivál a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Október 6., szombat, 9 óra
Első Debreceni Kisautó Börze +
Kids Car az Ifiházban.
O Október 6., szombat, 9 óra
Géniusz kupaverseny. Sakk gyermekeknek az Újkerti K. Házban.
O Október 6., szombat, 10 óra
Szarmata és germán rituálék nyomában. Tematikus nap a Déri Múzeumban.
O Október 6., szombat, 10 óra
Józsai szüretnap. Nyúlfesztivál-ínyencségek napja a Józsai Közösségi Házban.
O Október 6., szombat, 10 óra
500 év a könyvkötések tükrében:
tárlatvezetés a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtár kiállítótermében.
O Október 6., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Őszi levelek.

Játékos foglalkozássorozat
Agórában.

az

O Október 6., szombat, 12 óra
XIII. Kertbarát Közösségi Slambucfőző verseny a Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 6., szombat, 14.30
III. Vizek-Ízek- Zenék Terápiafesztivál. A korszerűen tudatos egészségfejlesztésért az Újkerti K. Házban.
O Október 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 7., vasárnap
Európai madármegfigyelő napok.
Madárgyűrűzési bemutató és madármegfigyelő túra a HortobágyHalastón.
O Október 7., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az üveghegyen
túl – avagy, a tengerlépő cipő.
O Október 7., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány. Ragacsságok. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Október 7., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. A Sonus Ütőhangszeres Együttes szólistáinak
koncertje a Kölcsey Központban.
O Október 8–12.
Szemrevaló Filmfesztivál az Apolló moziban.
O Október 8., hétfő, 14 óra
Aradi vértanúk. Egészségügyi előadás a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 8., hétfő, 17 óra
Café Kodály. Közönségtalálkozó
Erica Piccottival és Henry Hao-An
Chenggel a Libri Könyvesboltban.
(Fórum, 1. emelet)
O Október 8., hétfő, 17 óra
Múlt, jelen, jövő. A debreceni grafikai hagyományok tükrében tárlat megnyitója a Klubgalériában.
Megtekinthető október 26-áig.

O Indul a BanZaj-sorozat. Október
11-én 20 órától a Modemben fellép
a budapesti Mechanical Corpse, a
miskolci Remetemen, valamint a pozsonyi Kragrowargkomn (képünkön)
O Október 9., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes ea.
O Október 9., kedd, 15 óra
1956-os forradalom emlékére
megemlékezés a Józsai Közösségi
Házban.
O Október 9., kedd, 15 óra
Derült Szívvel Megöregedni. Idősek köszöntése a Józsai Közösségi
Házban.
O Október 9., kedd, 19.30
Musica d’Europa hangverseny a
Kölcsey Központ Nagytermében.
O Október 10., szerda, 10 óra
Kórusok és dalkörök találkozója
az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 10., szerda, 13 óra
A kenyér világnapja a Nagymacsi
Közösségi Házban.
O Október 10., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes ea.
O Október 10., szerda, 16.30
Pincétől a padlásig, csodakamra a
pincében. Egzotikus tárgyakból álló
gyűjtemény a Déri Múzeumban.
O Október 10., szerda, 16.30
Szatyor termelő udvar a VOKE
Egyetértés Műv. Központjában.
O Október 10., szerda, 18.15
A Shaolin titka. Gara Kata csikung
oktató élménybeszámolója, gyakorlati bemutatója az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 10., szerda, 22 óra
Campus Party-Kis Grofó. Egyetemi buli a Hallban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 14., vasárnap, 8 óra
X. Országos Numizmatikai Találkozó a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O Október 14., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Az aranyszőrű bárány.
O Október 14., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Fedezd fel
Amerikát! Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Az Elefánt zenekar október 13-án 20 órától játszik a Nagyerdei Víztoronyban. Vendégük az elektronikus hangzásvilágú Analog Balaton lesz
O Október 11., csütörtök
FISE Design párbaj az Ifiházban.
O Október 11., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes ea.
O Október 11., csütörtök, 15 óra
Játszani is engedd! Kiállítás V.
Szabó Ildikó festőművész képeiből a Homokkerti K. Házban.
O Október 11., csütörtök, 15.30
Állatvilág és lélekhit az ókori
Egyiptomban. Vetített képes előadás és tárlatvezetés a Déri Múzeumban.
O Október 11., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Termálfürdőben.
O Október 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok
a
Hotel
Lyciumban.
O Október 11., csütörtök, 18 óra
Bacsó Kristóf – Oláh Kálmán
Quartet a Sikk Klubban.
O Október 11., csütörtök, 19 óra
Csernus Imre-Egy életed van! Interaktív előadása Lovardában.
O Október 11., csütörtök, 19 óra
Steinway hangversenysorozat.
Patrick Hemmerlé és Stachó László zongoraestje a Zeneművészeti
Kar Liszt termében.
O Október 12., péntek, 10 óra
Mesemaraton Béres András műveiből a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 12., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.

O Október 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 12., péntek, 16.30
Belvárosi emlékséta Fodor Éva
Irén művészettörténésszel. Indulás a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum udvarából.
O Október 12., péntek, 19 óra
Víg
Kamaraszínház:
August
Strindberg: Júlia kisasszony. Csokonai Vitéz Mihály bérlet.
O Október 13–14.
Vezetett túrák a Darvak nyomában a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 13., szombat, 10 óra
Őszi csere-bere nap az Ondódi Közösségi Házban.
O Október 13., szombat, 15 óra
Motolla szüreti mulatság a Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 13., szombat, 15 óra
Helló, Október. Őszköszöntő Családi Nap az Ifiházban.
19 órától Wyrfarkas koncert.
O Október 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok
a
Hotel
Lyciumban.
O Október 13., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.
O Október 13., szombat, 19 óra
Víg
Kamaraszínház:
August
Strindberg: Júlia kisasszony. Thuróczy Gyula bérlet.
O Október 14., vasárnap, 7 óra
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Október 14., vasárnap, 16 óra
3. Európai Art Mozi Nap az Apolló
moziban.
O Október 15., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
O Október 15–17., 13 óra
Tad, az utolsó felfedező. Spanyol
animációs kalandfilm a Delta Moziban.
O Október 15., hétfő, 14 óra
56 csepp vér. Ünnepi megemlékezés a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 15., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Mechnell-BlackWildhorn: Bonnie & Clyde. Ady
Endre bérlet.
O Október 16., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
O Október 16., kedd, 14 óra
Ki-Mit-Tud és Teadélután nyugdíjasoknak az Újkerti K. Házban.
O Október 16., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.
O Október 16., kedd, 16 óra
SAT képzőművészeti csoport bemutatkozó kiállítása a Józsai Közösségi Házban.
O Október 16., kedd, 17 óra
Az Olasz Nyelv Hete. Az új online
kommunikációs- és kifejezésmódok
az Ifiházban.
O Október 16., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Mechnell-BlackWildhorn: Bonnie & Clyde. Szabó
Magda bérlet.
O Október 17., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
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O Október 17., szerda, 13 óra
Teadélután. Idősek köszöntése,
zenés délután a Nagymacsi Közösségi Házban.

O Október 18., csütörtök, 13 óra
56-ra emlékezünk. Ünnepi megemlékezés a Kismacsi Közösségi
Házban.

O Október 17., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.

O Október 18., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.

O Október 17., szerda, 14 óra
Idősek bálja a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Október 18., csütörtök, 14 óra
Rocksuli jótékonysági est (az autistákért) az Ifiházban.

O Október 17., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Október 18., csütörtök, 16.30
Más látószög. Pölös Andrea régész rendhagyó tárlatvezetése a
Déri Múzeumban.

O Október 17., szerda, 18.15
Éberség, tudatosság – jelen lenni
az életünkben II. Előadás, gyakorlatok az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 18., csütörtök, 17 óra
Ef Zámbó István kis életmű kiállítás megnyitója a Belvárosi Galériában. Megtekinthető november
14-éig.

O Október 17., szerda, 18.30
eReDő. Feltáruló magyar múlt:
Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig 5. A Belvárosi
Közösségi Házban.
O Október 17., szerda, 19 óra
Őszi Színházi Esték-Párizsi Casanova a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O Október 17., szerda, 19 óra
Kvíz-est az Ifiházban.
O Október 17., szerda, 19 óra
Csokonai
Színház:
MechnellBlack-Wildhorn: Bonnie & Clyde.
Horváth Árpád bérlet. Víg Kamaraszínház: August Strindberg: Júlia
kisasszony. Németh László bérlet.
O Október 17., szerda, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat. Kamarahangverseny a
Zeneművészeti Kar Liszt termében.
O Október 18., csütörtök
Horváth Árpád Stúdiószínház: V.
Debreceni Egyetemi színjátszó
találkozó.
O Október 18., csütörtök, 9 óra
Nagyanyáink praktikái sorozat.
Kenyérsütés a Kismacsi Közösségi
Házban.
O Október 18., csütörtök, 10 óra
Kézműves őszi alkotókuckó óvodásoknak az Újkerti K. Házban.
O Október 18., csütörtök, 10 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.

O Október 18., csütörtök, 17 óra
Neuberger István festőművész
kiállítása a Kölcsey Központban.
Megtekinthető november 11-éig.
O Október 18., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok
a
Hotel
Lyciumban.
O Október 18., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Mechnell-BlackWildhorn: Bonnie & Clyde. Soós
Imre bérlet. Víg Kamaraszínház: August Strindberg: Júlia kisasszony.
Lendvay Márton bérlet.
O Október 19., péntek
Horváth Árpád Stúdiószínház: V.
Debreceni Egyetemi színjátszó
találkozó.
O Október 19., péntek
56’-os Dokumentumkiállítás az
Újkerti Közösségi Házban. Megtekinthető október 31-éig.
O Október 19., péntek
Fazakas-Koszta Tibor kortárs festőművész kiállítása a Hal Köz Galériában. Megtekinthető november
23-áig.

O Október végén több ízben is
Babusgatóra várja az érdeklődőket a
Vojtina Bábszínház
O Október 19., péntek, 17 óra
Az Olasz Nyelv Hete: az olasz nyelv
használata a világhálón. Eszmecsere, vita, tanulás az Ifiházban.
19 órától Club Akusztik: Musica
Italiana koncert.
O Október 19., péntek, 18 óra
Puzsér Róbert-A civilizáció visszavág! Előadás a Lovardában.
O Október 19., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Mechnell-BlackWildhorn: Bonnie & Clyde. Erkel
Ferenc bérlet. Víg Kamaraszínház:
August Strindberg: Júlia kisas�szony. Téri Árpád bérlet.
O Október 20–23.
Vezetett túrák a Darvak nyomában a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 20., szombat
Horváth Árpád Stúdiószínház: V.
Debreceni Egyetemi színjátszó
találkozó.
O Október 20., szombat
Cívis Cuháré. Kárpát-medencei
Népművészeti Találkozó a Kölcsey
Központban.
O Október 20., szombat
Szent Dömötör-napi behajtási
ünnep és darufesztivál. A természet őszi ünnepe a Hortobágyon.

O Október 19., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.

O Október 20., szombat, 10 óra
Halálos iramban-debreceni hajsza. Távirányítású autómodellek 8
órás csapatversenye a Csapókerti
Közösségi Házban.

O Október 19., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.

O Október 20., szombat, 10 óra
Scythe társasjáték verseny az
Ifiházban.

O Október 19., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 20., szombat, 10 óra
Orsolya Napi Vigasság. Káposztás
nap az Ondódi Közösségi Házban.
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O Október 20., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Rajzgépek.
Játékos foglalkozássorozat az
Agórában.
O Október 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
O Október 20., szombat, 17 óra
Kolrecen és Debozsár kiállítás. Válogatás a Lácacsékei Művésztelep
gyűjteményes anyagából az Újkerti
Közösségi Házban. Megtekinthető
november 3-áig.
O Október 20., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Mechnell-BlackWildhorn: Bonnie & Clyde. Csortos
Gyula bérlet.
O Október 21., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Családi előadás.
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Családi előadás.
O Október 21., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotbékaprojekt. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Október 21., vasárnap, 14 óra
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.
O Október 21., vasárnap, 19.30
Bartók: 15 magyar parasztdal.
Fekete-Kovács Kornél és a MAO
előadása a Kölcsey Központban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 24., szerda, 13 óra
1956-ra emlékezünk a Nagymacsi
Közösségi Házban.
O Október 24., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.
O Október 24., szerda, 18.15
Hol a boldogság mostanában? – a
boldogság keresés külső és belső
útjai II. Előadás, beszélgetés az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 24., szerda, 19 óra
Víg
Kamaraszínház:
August
Strindberg: Júlia kisasszony.
Universitas bérlet.
O Október 25., csütörtök, 10 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
O Október 25., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.
O Október 25., csütörtök, 14 óra
VII. Találkozások Napja–Generációs nap az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 25., csütörtök, 15 óra
Tisztelet a Hősöknek, tisztelet az
Ősöknek! Ünnepi megemlékezés
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 25., csütörtök, 17 óra
Café Kodály. Közönségtalálkozó
Rudolf Péter színművésszel a Kölcsey Központban.
O Október 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
O Október 25., csütörtök, 19 óra
Víg
Kamaraszínház:
August
Strindberg: Júlia kisasszony.
Mensáros László bérlet.
O Október 25., csütörtök, 19.30
Esti éberség. Hamvas 50 a Kodály
Kórus Debrecen koncertje a Pásti
utcai zsinagógában.
O Október 25., csütörtök, 20 óra
Balázs Elemér Group lemezbemutató koncert a Sikk klubban.
O Október 26., péntek, 10 óra
Országos Rajzfilmünnep a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 26., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.
O Október 26., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Bérletes előadás.
O Október 26., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 22., hétfő, 14 óra
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.

O Október 25., csütörtök, 16.30
Találkoztam Soó Rezsővel és a sivatag növényeivel is. Papp László
biológus tárlatvezetése a Déri Múzeumban.

O Október 26., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kovács Dominik-Kovács Viktor: Mintapinty. Zártkörű bemutató előadás.

O Október 24., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.

O Október 25., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Termálfürdőben.

O Október 26., péntek, 20 óra
Club Akusztik: Csill-Out Zenekar
az Ifiházban.
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O Október 27–28.
Vezetett túrák a Darvak nyomában a Hortobágyi Nemzeti Parkban.

O Október 29., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.

O Október 27., szombat, 10 óra
A fazekaskorong mellett. Korongozás Lévai Gábor fazekas közreműködésével a Déri Múzeumban.

O Október 29., hétfő, 11 és 19 óra
Csokonai Színház: Örkény István:
Macskajáték. Bérletszünet.

O Október 27., szombat, 10 óra
Nagymacsi közösségi kert. Tudásmegosztás, kertészeti tanácsadás
a Nagymacsi Közösségi Házban.
O Október 27., szombat, 13 óra
Taijiquan Bemutató. Harcművészet, öngyógyító, egészségmegőrző
és önfejlesztő rendszer az Ifiházban.
O Október 27., szombat, 14 óra
Véradás az Ondódi K. Házban.
O Október 27., szombat, 15 óra
Játék délután a Nagymacsi Közösségi Házban.
O Október 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
O Október 27., szombat, 19 óra
Szüreti Bál a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Október 27., szombat, 19 óra
Quimby Teátrum a Kölcsey Központban.
O Október 27., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kovács Dominik-Kovács Viktor: Mintapinty. Kertész Gyula bérlet.
O Október 28., vasárnap, 7 óra
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O Október 28., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Egy rókáról és
egy farkasról. Családi előadás.
Babusgató. Bölcsőszínház.
O Október 28., vasárnap, 10 óra
Taijiquan Bemutató. Harcművészet, öngyógyító, egészségmegőrző
és önfejlesztő rendszer az Ifiházban.
O Október 28., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Rajzolj a
levegőbe! Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Október 29., hétfő, 14 óra
Idősek Hónapja záró rendezvénye
a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 29., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus zenei koncert a Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 29., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha
álom az élet (George Sand nyomán). Bérletszünet.
Víg
Kamaraszínház:
August
Strindberg: Júlia kisasszony.
Honthy Hanna bérlet.
O Október 30., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha
álom az élet (George Sand nyomán). Bérletszünet.
Víg
Kamaraszínház:
August
Strindberg: Júlia kisasszony. Latinovits Zoltán bérlet.
O Október 31., szerda, 14 óra
Az elengedés és az elszakadás folyamata. Előadás a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 31., szerda, 17 óra
Halloween-party az Ondódi Közösségi házban.
O Október 31., szerda, 18.15
Reiki, masszázs, relaxáció. Nyílt
segítő, tanácsadó est az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 31., szerda, 18.30
eReDő. Feltáruló magyar múlt:
Archeogenetikai
vizsgálataink
nemzetközi összehasonlításban.
Előadás a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 31., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kovács Dominik-Kovács Viktor: Mintapinty. Blaha Lujza bérlet.

O Október 28., vasárnap, 16 óra
A nagybányai Vida-gyűjtemény
bemutatása a Csapókerti K. Házban.

O November 1–30., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben.

O Október 28., vasárnap, 18 óra
Wagner: A walkűr Opera három
felvonásban az Apolló moziban.

O November 2–4.
Vezetett túrák a Darvak nyomában a Hortobágyi Nemzeti Parkban.

O Neuberger István festőművész
kiállítása a Kölcsey Központban
október 18. és november 11. között
látható
O November 2., péntek, 14 óra
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.
O November 3., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Pörgettyűk.
Játékos foglalkozássorozat az
Agórában.
O November 3–25., minden hétvégén, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben.
O November 3., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.
O November 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
O November 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Az
előszobaszekrény boszorkánya.
O November 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Rovarok a
víz alatt. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 5–6., 13 óra
Éliás, a kis mentőhajó. Norvég
családi animációs film a Delta Moziban.
O November 5., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
Bölcsőszínház.
O November 5., hétfő, 14 óra
Halottak napja. Vetítéssel egybekötött megemlékezés a Belvárosi
Közösségi Házban.
O November 6., kedd, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár,
itt az ősz, kampós bottal jár a
csősz. Szertartásszínház-rítusjáték.
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dobos társulat egyedülálló előadása Kölcsey Központban.
O November 9., péntek, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár,
itt az ősz, kampós bottal jár a
csősz. Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 9., péntek, 18 óra
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.
O November 9., péntek, 19 óra
Halloween. Jótékonysági koncertek az Ifiházban.
O November 10., szombat
Madárgyűrűzési bemutató és hortobágyi libanap a Hortobágy-Halastón.
O Népzenei ihletettségű koncertet ad a Modern Art Orchestra október 21-én
a Kölcsey Központban. Bartók – Tizenöt magyar parasztdalát Harcsa Veronika,
Dresch Mihály és Gőz László közreműködésével adják elő dzsesszesítve
O November 6., kedd, 16 óra
Debreceni Fotóklub fotókiállítása.
A kiállítás megtekinthető december
4-éig a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O November 6., kedd, 19 óra
Zorán:Ti kértétek. Koncert a Kölcsey Központban.
O November 7., szerda, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár,
itt az ősz, kampós bottal jár a
csősz. Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 7., szerda, 13 óra
Márton lámpácskái. Kemencés
nap a Nagymacsi Közösségi Házban.
O November 7., szerda, 16.30
A piramisok országában című kiállítás történész szemmel. Tárlatvezetés a Déri Múzeumban.
O November 7., szerda, 19 óra
Őszi Színház Esték: Helyet az
ifjúságnak, avagy Zűrzavar a
Mitrópában a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 7., szerda, 19 óra
Mesék a meséről. Berecz András
előadása a Kölcsey Központban.
O November 7., szerda, 19.30
Momentán Társulat: Rendezők Viadala. Improvizált filmes stílusjáték a Kölcsey Központban.

O November 7., szerda, 22 óra
Campus Party-Horváth Tamás.
Egyetemi buli a Hallban.
O November 7–11.
A Tudomány Hete. Speciális előadások az Agórában.
O November 8., csütörtök
Origami és papírfonó kiállítás az
Újkerti Közösségi Házban.
O November 8., csütörtök, 9.30, 11
és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár,
itt az ősz, kampós bottal jár a
csősz. Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 8., csütörtök, 10 óra
Márton napi sokadalom a Kismacsi
Közösségi Házban.
O November 8., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Termálfürdőben.
O November 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O November 8., csütörtök, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat. Eszterházától Londonig-válogatás Haydn remekműveiből a Zeneművészeti Kar
Liszt termében.
O November 8., csütörtök, 19.30
Yamato – Drummers Of Japan. A

O November 10., szombat, 10 óra
Régi fazekasok nyomában. Korongozás és szaruzás a Déri Múzeumban.
O November 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O November 10., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.
O November 11., vasárnap, 7 óra
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O November 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár,
itt az ősz, kampós bottal jár a
csősz. Szertartásszínház-rítusjáték.
O November 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Nádas Alexandra kortárs
festőművész kiállítása
– Hal Köz Galéria, okt. 12-éig
Tamus István és tanítványai
– Belvárosi Közösségi Ház, október 12-éig
A Vikingek előtt.
– Déri Múzeum, október 14-éig
Az ígéret földje.
Videóművészet Izraelből,
Izraelről kiállítás
– Modem, október 14-éig

TUDATOS PARKOLÁS,
ÉLHETŐ VÁROS

Válassz okos megoldást!
Parkolj a belvárosban a Halköz Üzletház alatt,
vagy a Jászai Mari téren.

Felejtsd el a parkolójegyet!
Töltsd le a telefonodra
az ingyenes Rollet alkalmazást

Támogatja a

Rendezők viadala

Egyetemi színházak
találkoznak
Immár hatodik alkalommal rendezi meg a Debreceni
Egyetemi Színház az egyetemi színházak országos
találkozóját. Október 18. és 21. között tizenegy előadás
és egy koncert várja a fesztivál közönségét. Szinte
valamennyi egyetemi város (Pécs, Szeged, Miskolc,
Veszprém, Budapest és Debrecen) képviselteti magát
előadókkal, s idén a határon túlról, Székelyudvarhelyről
és Déváról is érkeznek produkciók.
A hagyományos értelemben vett színházi előadásokon kívül lesz vers-, felolvasó-, mozgásszínház és
koncert, s még a megnyitó előtt a rendezvény kiterjesztéseként 16-án Slam Poetry-verseny, 17-én pedig a
Malter filmfesztivál díjátadója.
A fesztivált Duffek Mihály professzor nyitja meg
október 18-án 17 órakor a Horváth Árpád Stúdiószínházban. Programokat itt, az egyetem főépületében,
az egyetemi templomban, a Nagyerdei Víztoronyban,
valamint a belvárosi B24 Galéria alatt található hajdani
Kalóz kocsma helyén tartanak.
A korábbiakhoz hasonlóan az előadások és az
azokat követő szakmai beszélgetések nyilvánosak és
ingyenesek. ■

Elektronikus zene és design
ModeMode: a minőségi elektronikus zene és design
kedvelőit várják minden második csütörtökön 17.30tól a Modemben található Zöld kilincs kávézóban,
illetve a belső kertben. A könnyed, ingyenesen
látogathatü estéken főleg elektronikus zenei előadók
és DJ-k lépnek
fel, de a zene
mellett nagy
hangsúly esik a
rendezvénysorozat designjára is:
izgalmas térelemekkel, vizuállal,
vetítésekkel
teszik hangulatosabbá a koncerLet it be: Benczúr Emese kiálteket. A belépés
lítása október 28-áig várja a
látogatókat a Modemben
ingyenes! ■

Improvizált filmes stílusjátékkal érkezik a Momentán Társulat a Kölcseybe november 7-én. Ezúttal
filmrendezők bőrébe bújnak a nagy sikerű Rögvestés Főhős-előadások szereplői, s rögtönöznek, ahogy
megszokhattuk tőlük. Most négy rendező és négyféle
koncepció ütközik; s ebből a végén egy film áll össze.
A nézők ötletei által is inspirált történetek újabb
és újabb körökben bontakoznak ki, és a közönség
minden kör után szavaz, melyik sztori folytatódjon,
és melyiknek mondjunk búcsút. Az utolsó szavazás
után csak egyetlen film marad, aminek így a végső,
befejező nagyjelenetét is láthatjuk. ■

Az aranyszőrű bárány
Játszószínházi kamarajáték bemutatójára készül a
Vojtina. Hőse a szegény ember legkisebb gyermeke,
akinek volt egy szépen szóló furulyája. Ezzel tartotta
magát ébren a juhosgazda nyájának őrzése alatt. Milyen csudákat tett a muzsikájával és azzal az aranyszőrű bárányával, amit fizetségként kapott? Miben van
az ereje ennek a Legkisebbnek? Miért nyeri el még a
királykisasszony kezét is? „Annyi kacagás kíséri a Legkisebb és bárányának útját az esküvőig, hogy magunk,
útjának kísérői is a hasunkat fogjuk majd a nevetéstől”
– ígéri a bábszínház társulata. ■

O HÁROM GRAFIKUS alkotásaiból nyílt tárlat
az Élettudományi Galériában: itt B. Nagy Gabriella, Pelei Katalin és Gárdonyi Sándor munkáit
láthatja a közönség október 19-éig. Az Elméleti
Galériában pedig Rácz Imre festőművész képeiben gyönyörködhetnek az érdeklődők. Képünk B. Nagy Gabriella műtermében készült. n
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Darukakasok kiáltanak

Szilágyi Attila fotója

Malter az Apollóban

Behajtás és darufesztivál
A természet őszi ünnepét idén is megtartják a Hortobágyon: Szent Dömötör napjához közeledve, október
20-án behajtási ünnepet és darufesztivált rendeznek.
A régi népszokás hagyományait követve, a hideg
beálltával az állatokat behajtják a pusztai legelőkről
a téli szálláshelyükre. A behajtás népszokása ismét
megelevenedik ezen a hétvégén a Hortobágyon. Ezzel
egy időben az ősz legvonzóbb természeti eseményét,
a daruvonulást is megcsodálhatjuk.
A hétvégén ismeretterjesztő előadások, „darujáték”, zene- és táncbemutató, táncház, bográcsos
ételek, csillagászati bemutató, szakvezetéses túrák
várják az érdeklődőket. ■

Fiatal és független filmesek legújabb alkotásait hozza
el az Apollóba a Malter fesztivál. Tavaly volt az első;
idén ez már a második lesz. Október 17-én különleges
és ingyenes mozizáson vehet részt a debreceni közönség. Nagyon sokféle alkotást láthatunk, többek között
animációs, akció-, játék- és dokumentumfilmeket. Ezek,
természetesen, mind rövidfilmek, s nem egy közülük
már a nagyvilágot is megjárta, és besepert jó néhány
elismerést.
A vetítések több blokkban mennek majd; közben színészek, rendezők, filmes szakemberek is feltűnhetnek
az Apollóban. Köztük a Malter szakmai védnökei: Török
Ferenc (Moszkva tér, Szezon, 1945) és Hajdu Szabolcs
(Macerás ügyek, Fehér tenyér, Ernelláék Farkaséknál) is.
Az előzetes tervek szerint 19 órakor kezdődik a
díjkiosztó ünnepség, majd a nyertes és a különdíjas
filmek vetítése. ■

(52) 589-122 • turizmus@hortobagy.eu
(52) 589-000 • (52) 589-321 • info@hnp.hu

Szüreti mulatság
A hagyományőrzés jegyében remek programot kínál a Motolla
Egyesület: október 13-án 15 és 21.30 között szüreti mulatságot
rendeznek. A Homokkerti Közösségi Házban lehetőség
nyílik termésbábok készítésére,
nemezelésre, vesszőfonásra,
bőrözésre, szőlőpréselésre, mustkészítésre. A gyermekeket szüreti
játékok és gyermektáncház várja
Nagy Imre vezetésével, a hajdúszoboszlói Csergető Néptáncegyüttessel.
A látogatók számára bordalok
tanulására is sor nyílik Bárdosi
Ildikóval és Molnár Miklóssal, aki
zenekarával fergeteges muzsikát
játszik ezen a szüreti bálon. ■

O A NÉPMESÉK világát idézi meg Lénárt
Attila grafikusművész tárlata, melyet az
Újkerti Közösségi Házban (Jerikó u. 17–19.)
láthatunk október 17-éig, a közösségi ház
nyitvatartási idejében. ■
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Őszi filmkavalkád

Venom
Az űrből jön, és csak akkor létezik, ha egy másik
lényen élősködhet. Gazdateste Eddie Brock fotós, de ő
maga hidegfejű szadista. Pókember egyik veszélyes és
kiismerhetetlen ellenfele maga sem tudja, hogy a fény
vagy a sötétség oldalán áll-e, betegsége néha a jók,
néha a gonoszak közé sodorja. A legújabb csatában
jóságra és gonoszságra is szüksége van. A Marveluniverzum egyik legizgalmasabb figurája végre filmet
kap, és megvan hozzá a méltó főszereplő: Tom Hardy. n

Csillag születik
A popzene egyik állócsillaga, Lady Gaga és a sármos
filmsztár, Bradley Cooper egy moziban, nem is akárhogy: a filmet a Másnaposok-trilógia szépfiúja rendezte.
A musical a show-business kegyetlenségét mutatja
be: Jackson Maine valaha híres volt, ám az ital és a
turnézás kiszívta minden erejét. Leáldozóban lévő
csillagát egy fiatal, naiv énekesnő mentheti meg, akivel
szorosabbra fűzik a szálakat. Szerelem, zene és dráma:
Lady Gaga pedig újra kiereszti elképesztő hangját. n

Első ember
Hat Oscar-díjas sikerfilmjük, a Kalifornia álom után
Ryan Gosling és a rendező Damien Chazelle újra összefogtak. Filmre viszik a lebilincselő történetet, amelynek
középpontjában a NASA missziója áll, hogy embert
küldjenek a Holdra. Az izgalmas krónika Neil Armstrong
1961 és 1969 közti időszakára koncentrál, és James R.
Hansen könyve alapján készült. A film feltárja, milyen
áldozatokat követelt az űrutazótól és a nemzettől a
történelem egyik legveszélyesebb küldetése. n
Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!

Moziműsor

Filmek
az Apollóban

O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Okt. 4–10., 15 óra ( 6-án és 7-én 13 órától is)
Egy kis szívesség
Okt. 4–7., 17.45
Csillag születik
Okt. 4–9., 20.15
Venom
Okt. 8., 18 óra
Szemrevaló fesztivál: A néma forradalom
Okt. 9., 18 óra
Szemrevaló fesztivál: Szimpli
Okt. 10. Szemrevaló fesztivál: 18 óra Kékről álmodom, 20 óra A lehetséges
világok legjobbika
Okt. 11. Szemrevaló fesztivál: 16 óra Timm Thaler nevetése, 18 óra: 303
Okt. 12. Szemrevaló fesztivál: 20 óra Tranzit, 20 óra Az ifjú Karl Marx
Okt. 13–14., 13.45, 13–17., 15.45 (16-án 15 órától)
Apróláb
Okt. 12–17., 17.45 (12-én 15.15-től, 16-án 17 órától)
Csillag születik
Okt. 11–17., 20.15 (16-án nincs)
Venom
Okt. 15., 20.15
Liszt: Mayerling – élő balettközvetítés
Okt. 17. Malter Filmfesztivál. Vetítések 12.45, díjkiosztó ünnepség 19 órától
Okt. 18–24., 15.15
Csillag születik
Okt. 19–24., 17.45
Az első ember
Okt. 20–24., 20.15
Nyitva
Okt. 20–23., 13.15
Apróláb
Okt. 25–31., 16 óra, 5–30., 18.15 ( 25-én 18.30-tól, 28-án 16 órától)
Nyitva
Okt. 26–31., 20.15 (27-én 13.45-től is, 28-án csak 13.45-től, 31-én 18 órától)		
Halloween
Okt. 28., 18 óra
Wagner: A walkűr – élő operaközvetítés
O SOÓS IMRE-TEREM
Okt. 4–10., 17.15
Venom
Okt. 4–10., 15.15 (6-án és 7-én 13.15-től is)
Predator-A ragadozó
Okt. 4–10., 19.45
Napszállta
Okt. 11–17., 17.15 (16-án nincs)
Venom
Okt. 11–17., 19.45 (16-án nincs)
Napszállta
Okt. 11–17., 15.15 (13-án és 14-én 13.15-től is, 16-án 15 órától) Meztelen Juliet
Okt. 18–19., 15.30
Napszállta
Okt. 22., 17.15
Napszállta
Okt. 24., 15.30
Napszállta
Okt. 18–24., 14 óra (18-án, 19-én és 24-én csak 18 órától)
Sötét folyosók
Okt. 18–19., 20 óra
Venom
Okt. 20. Mozinet Filmnapok: 17.15 Saul fia, 19.30 Mindenki tudja
Okt. 21. Mozinet Filmnapok: 17.15 A sértés,19.30 Az átkelés madarai
Okt. 22. Mozinet Filmnapok: 17.15 Napszállta, 20 óra Hidegháború
Okt. 23. Mozinet Filmnapok: 17.15 Testről és lélekről, 19.30 Silvio és a
többiek
Okt. 24., 20 óra
Venom
Okt. 25., 20 óra
Halloween
Okt. 25–31., 15.30 (27-én és 28-án 13.30-tól is) Libabőr 2. Hullajó Halloween
Okt. 25–31., 17.30, 26–30., 20 óra (29-én nincs)
Az első ember
Okt. 29., 18 óra
BIKSZ-Apolló Filmklub
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Okt. 4–10., 20 óra
Csillag születik
Okt. 4–10., 15.30 (6-án és 7-én 13.30-tól is)
Csuklyások
Okt. 4–10., 18 óra
Paraziták a paradicsomban
Okt. 11–16., 18 óra (14-én nincs)
Meztelen Juliet
Okt. 11–17., 16 óra (14-én nincs, 17-én csak 15.30-tól)
Az a hülye szív
Okt. 11–17., 20 óra (14-én nincs)
Húzós éjszaka az El Royale-ban
Okt. 14. III. Európai Art Mozi Nap: 16 óra Ruben Brand – A gyűjtő,
18 óra: Egy nap, 20 óra: A bűnös
Okt. 18–24., 19.45 (23-án nincs)
Az első ember
Okt. 18–24., 15.30
Nyitva
Okt. 18–24., 17.30 (23-án nincs)
Meztelen Juliet
Okt. 23., 18 óra
Debrecen 2023 Filmklub
Okt. 20–23., 13.45
Nyitva
Okt. 25–31., 18.30
Libabőr 2-Hullajó Halloween
Okt. 25–31., 15.45
Napszállta
Okt. 25–30., 20.30 (27-én és 28-án 13.15-től is)
22 mérföld
Október 31., 20 óra:  Ghostland – A rettegés háza; Örökség; Hang nélkül;
	Az apáca
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Megfejtéseiket október 24-éig várjuk
a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió által készített, a
2018-as Debreceni Virágkarnevál
című DVD-ből sorsolunk ki két darabot.
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Gesztelyi István, Dárdonyi G. 10.
Baranyay Lajos, Józsakert u 7.

Silhouette akció a Lézer Optikában
Szemüveg minimál stílusban. Presztízs 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

?
ÖN
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 szemü
vegkeretben. 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 Vöröskereszttel
együttműködésben
foly tatja tevékenységét,
és 2013-ban elnyerte
„Az év támogatója” díjat.
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Café Kodály
Erica Piccotti, HEnry Hao-an cHEng, rudolf PétEr

Júlia Kisasszony
SzErElmi HáromSzög a cSokonai SzínHázban

BehaJtás és darufesztivál
a tErméSzEt őSzi ünnEPE a Hortobágyon

Csak design vásár
Folytatódik a népszerű sorozat; ez már a negyedik lesz a sorban, és legközelebb is a Debreceni
Egyetem főépületének díszudvarában rendezik meg.
Október 21-én, vasárnap 11 és 17 óra között tervezőkkel, művészekkel, dizájnerekkel találkozhatnak az
érdeklődő debreceniek: gasztro vonal és workshop is
színesíti a kínálatot ezen az első őszi vásáron!

Programok a Páholyban
Az idei szezonban is látványos előadásokat kínál
közönségének az Arany János utcai lakásszínház,
mely a nyár folyamán egészen megújult. Október
14-én Lázár Kati hozza el Jászai Mari-estjét, a
Kripli Marit, november 7-én pedig Jordán Tamás
érkezik vendégségbe, aki József Attilát idézi meg
a költő verseivel. Fontos információ, hogy a Páholy
előadásaira jegyek a helyszínen nem kaphatók,
csak elővételben, e-mailben lehet igényelni őket a
veghveronika@zenetheatrum.hu e-mail címen.

Erica Piccotti a fiatal olasz
csellistageneráció egyik legsikeresebb tagja. Október 8-án
a Café Kodály vendége lesz,
9-én pedig a Kölcsey Központban játszik a Musica d’Europa
koncerten
(Fotó: Laure Jacquemin)
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