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Fellép a világhírű hegedűs, Roby Lakatos is
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A Tócóskertben élő görögkatolikusokat, érdeklődőket
2010 óta közös imádságok, rendszeres programok,
ünnepi rendezvények szólítják meg, s erősítenek
fiatalokat-időseket, férfiakat-nőket és családokat
egyaránt.
A közösségi alkalmak, családi találkozások mellett szervezőlelkészként fontosnak tartom a férfikép
alakítását, az apák közösségének megerősítését is.
Így indult el az apák zarándoklata, mely – a fizikai út
megtétele mellett – a férfi apa-útját lelkileg is végigjárja. Debrecenből minden ősszel, szeptember végén
Máriapócsra zarándokolunk a családok búcsújára.
Az ember vágya az, hogy mindig jobb akar lenni.
A férfi vágya, hogy mindig erősebb akar lenni.
Erősnek lenni pedig azt jelenti, hogy igyekszünk jó
döntéseket hozni, igaz célokat kitűzni és megvalósítani. Alkotni, értéket teremteni, azokat továbbadni a körülöttünk élőknek, a jövő nemzedékének.
Az apa vágya: gondoskodni a reá bízottakról.

17
A forradalomra
emlékezett a város

32
Filmek az Apolló
moziban

A zarándoklat valójában nem egyszeri út; nem
dátumhoz kötődik. Ez egy életforma. Ahogyan
a védőoltás újra és újra emlékeztet a lényegre,
felszínre hozza az ellenálló képességet, felébreszti
az alvó sejteket, éppúgy a zarándoklat is megújít
és megerősít. Úgy indulok, hogy másokért vállalom
az utat, miközben én magam akarok más lenni, én
magam akarok változni, hogy amikor hazatérek,
lássék rajtam az út minden mozzanata, a tisztulás.
Másokon is sokszor úgy tudunk leginkább segíteni,
ha mi magunk bátrak és egyenesek vagyunk.
Minden út új élményekkel gazdagít és megerősít
abban, hogy vannak jó és igaz emberek, akik keresik
és járják is az Istenhez vezető utat.
Terdik János
görögkatolikus lelkész
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Végtelen végeken

O SÍP ÉS LANT. Ahogy megszokhattunk, ismét
különleges estére számíthatunk Berecz András
jóvoltából. A nagy mesemondó és barátai Arisztotelész előtt tisztelegnek november 11-én a
Kölcsey Központban. A 2019 tavaszán debütált
új műsor – az ógörög írott műveltségből és az
újgörög népművészetből merítve – a mese, a
muzsika és a tánc nyelvén beszél isteni harmóniáról és emberi ösztönökről. ■

A fiatal alkotó, Michac Gábor díszlet-, jelmez- és bábtervező, 2010-ben végzett a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán. Az azóta született színházi, látványtervezői
alkotásait szinte lehetetlen számba venni, olyan gazdag és
sokszínű az eddigi munkássága. Formavilága lenyűgöző:
szenvedélyes, pazar és időnként minimalista. Mértéke a
sokszínűségben a minőség, figurái formabontóak és bátor
vizualitással megfogalmazottak.
Ebben az évadban a Vojtina két előadásának tervezője is: A Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
(képünkön), valamint A libapásztorlány című előadásokban
láthatók alkotásai.
Michac Gábor kiállítása november 22-étől látogatható,
hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton és vasárnap pedig
9 és 12 óra között. ■

Ősi szépségek
Nemzetközi kiállítás nyílt a Déri Múzeum falai között
CRAFTER – avagy a bronzkori kerámiaművesség
felélesztése címmel. A tárlat a Kreatív Európa Program keretében megvalósuló projektnek köszönheti
létrejöttét, melynek célja, hogy mai kézművesek
segítségével élessze újjá a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak kerámiaművességét, és
az azokból nyert inspirációkkal támogassa a modern

Szent András havában
Zenés, táncos mulatságot szervez a Motolla Egyesület november 16-án 15 és 21 óra között a DMK
Homokkerti Közösségi Házában. A rendezvényen
gyimesi táncházzal készül kicsiknek és nagyoknak a
Forgórózsa Néptáncegyesület, melyhez a Musama
zenekar adja a muzsikát. Az erdélyi tájegység
archaikus táncai és zenéi mellett a szövéssel, fonással, fafaragással és vesszőfonással is megismerkedhetnek az érdeklődők; a fiatalabb generáció
tagjainak mesesarokkal is készülnek a szervezők. ■

kézművesség megújulását. A közös munka során
a spanyol, német, magyar és szerb keramikusmesterek újraalkották a bronzkori Európa kiemelkedő
régészeti kultúráinak legszebb és legjellegzetesebb
kerámiaedényeit, s ezekből idén ősszel az országok
mindegyikében egyszerre nyílt kiállítás. Magyarországon a debreceni Déri Múzeum ad otthont a
tárlatnak. A kerámia készítésének folyamatát a
kiállításon látványos dokumentumfilm mutatja be,
mely mélyebb bepillantást enged az őskori kerámiaművesség technikai fogásaiba. ■
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Különleges Liszt-darabok

Augusztus Oklahomában
Úgy tragédia, hogy a néző sokat, nagyokat nevet.
S úgy nevetünk, hogy a torkunk elszorul tőle.
Ez nem pusztán tiszta Amerika, de ez a magyar valóság is – így ír az egyik kritikus a Csokonai Színház
fekete komédiájáról. A darabot – hosszas kihagyás
után – novemberben (23-án és 24-én) újra műsorra
tűzi a teátrum vezetése, miután az egyik főszereplő
betegsége miatt tavaly télen arra kényszerültek,
hogy a sikeresen futó előadást három hónap után
levegyék a repertoárról.
A valaha nagy tehetségnek számító költő idős
korára csendes alkoholistaként tengeti életét gyógyszerfüggő feleségével egy elhanyagolt házban. Váratlanul eltűnik; holttestét napokkal később találják
meg a halászok. A tragikus esemény rákényszeríti
a temetésre összegyűlő családtagokat: anyát és
három lányát, hogy szembenézzenek múltjukkal:
tönkrement házasságok, titkos szerelmi kapcsolatok,
válságba jutott szülő-gyermek viszonyok generációkon keresztül.
Az Augusztus Oklahomában kíméletlen kérdésekkel szembesíti nézőit, de kárpótolja is őket, merész
mai nyelvezettel és feledhetetlen színész játékkal.
A főbb szerepekben Ráckevei Annát és Varga Klárit
láthatja a közönség (23-án angol felirattal). ■

A Kodály Filharmonikusok Debrecen lemezfelvétellel
kezdte az évadot: a Naxos Records megrendelésére
játszottak fel Liszt Ferenc zenekari műveiből egy
válogatást Goran Filipec zongoraművész közreműködésével, Kollár Imre vezető karmester vezényletével. A kiadó célja kifejezetten olyan művek rögzítése,
amelyekből egyáltalán nem, vagy csak nagyon
kevés felvétel készült; ilyen például a Spanyol
rapszódia. A Párizsban élő, virtuóz horvát szólista
és a debreceni zenekar összjátéka – a hamarosan
megjelenő CD mellett – november 12-én 19.30
órától élőben is hallható lesz a Kölcsey Központ
Nagytermében. ■

Kreatív tudomány az Agórában
Nem lehet elég korán kezdeni az ismerkedést a
természettudományokkal – ennek jegyében szerveznek az Agórában kéthetente szombat délelőttönként játékos foglalkozásokat. A programsorozat
keretében a gyerekek érdekes kreatív feladatokon
keresztül ismerkedhetnek meg a természettudományos jelenségekkel.
Mindenkit elvarázsol a lávalámpa látványa.
November 9-én megfejthetik a gyerekek a lávafolyam optikai illúzióját keltő eszköz titkát, és egyszerű alapanyagokból el is készíthetik saját színes
lámpáikat, amelyeket haza is vihetnek.
Ki rajzolt már a levegőbe fénnyel? November 23án az Agórában erre is lehetőség nyílik. A gyerekek
hosszú záridővel készíthetnek fotót, ami megörökíti,

amit egy kis lámpával rajzolnak. Nagyon jó móka
lesz!
A Kreatív tudomány című foglalkozássorozatra
5 éves kortól várják a gyerekeket, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a nagyobbak, sőt a szülők is
remekül szórakoznak egy-egy ilyen alkalmon. ■
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Újrafogalmazzuk
Akadémiára, azaz az olaszországi magyar kulturális intézet élére, hiszen a 2016-os biennálé után
érkezett a felkérés, hogy vegyem át az intézmény
vezetését. Az itt végzett munkám (melyben, természetesen, benne vannak az eddig eltelt évtizedek)
a magyar kultúra olaszországi megismertetésében,
az együttműködés segítésében elért eredmények
alapján kért fel Papp László polgármester úr, hogy
térjek haza Debrecenbe. Hazajönni, hogy városomért, szűkebb pátriámért dolgozzam, hogy itthon
kamatoztassam a megszerzett tapasztalatokat,
tudást, kapcsolatokat? Erre a lehetőségre, természetesen, nem lehet nemet mondani.

Puskás Istvánt korábbról ismerhetjük,
mint a Debreceni Egyetem oktatóját, de
neve jól cseng műfordítóként is. Jelentős szerepet vállalt – többek között
– a 2007-es debreceni Leonardo-tárlat
megszervezésében, és a velencei biennálé
magyar részvételének koordinálásával is
foglalkozott. 2017 januárjától vezeti a Római Magyar Akadémiát; hamarosan pedig
új feladat várja: Debrecen alpolgármestereként fog dolgozni szülővárosáért.
Milyen út vezetett Rómába, s onnan vissza,
Debrecenbe?
Immár harminc éve, diákkorom óta, folyamatosan
jelen van az életemben a kulturális programokkal,
projektekkel foglalkozás; egyetemi éveim alatt
csakúgy, mint később kutatói, oktatói munkám mellett mindig jutott hol több, hol kevesebb idő rá. Nem
igazán tartom magamat „szobatudós” alkatnak,
mindig is fontos volt számomra, hogy a közösségemért dolgozzak, aktívan részt vegyek életében,
igyekezzem legjobb belátásom szerint szolgálni és
alakítani. A korábbi évek kulturális projektjei közül
legszívesebben debreceni kulturális terek létrehozására és működtetésére, a Modemmel való együttműködésekre (különösen az Leonardo-kiállításra)
emlékszem vissza, valamint azokra az évekre, amikor a világ jelentősebb képzőművészeti seregszemléjén, a velencei biennálén volt módom a magyar
nemzeti pavilon és a magyar kiállítás ügyeit vinni.
Tulajdonképpen innen „igazoltam” a Római Magyar

Január elsején áll munkába, ugye?
A 2019-re tervezett római, itáliai programokat,
köztük a Déri Múzeummal közösen szervezett, a
Látás forradalma című kiállítást még mindenképpen be kell fejeznem, ezért tudom csak januárban
kezdeni a munkát. Ám ez nem jelenti, hogy az
addig hátralévő két hónapban ne gondolkodnék a
jövőbeni projektek előkészítésén, érlelem, finomítom az elgondolásaimat, hogy jövő év elején minél
kiforrottabb elképzelésekkel kezdjem a munkát. És,
természetesen, tájékozódom a jelen állapotokról is,
hogy minél alaposabb terepismerettel térjek vissza.
Az eltelt három év egyszerre sok és kevés, hiszen a
kultúra világa folyamatosan változik, s noha debreceni lakosként, a kultúrában aktívan élőként mély
tapasztalataim vannak, de ezek nem biztos, hogy
naprakészek, igyekszem tehát frissíteni a Debrecennel kapcsolatos tudásomat. Munkába állásomig
polgármester úr felügyeli a területet.
Rómából milyennek látja Debrecen kulturális
életét?
Róma egy sajátos perspektíva; nagyon izgalmas
tapasztalat. Egyrészt a Caput Mundi, Európánk

Megemlékezés Ady római emléktáblájánál
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Debrecen kulturális identitását
mi az, ami belőlünk igazán érdekes, mit tudunk mi
a nagyvilághoz, a nemzeti, az európai kultúrához
hozzátenni. De, persze, fontos a másik irány is, mi
az, ami számunkra érdemes és hasznos, hogy a
nagyvilágból ide hozott kulturális produktumok,
értékek segítsék további építkezésünket. Természetesen sok mindenen lehetne és kellene változtatni,
de a változásoknak akkor van értelme igazán, ha
azok a város nevű sűrű szövet egyéb szálaival
összhangban, azokkal együtt rezdülnek, alakulnak,
csak így fonódhatnak bele szervesen, ehhez gondos,
megfontolt munka szükségeltetik; erre fogok törekedni hivatalomban.

Az UrbsArt fesztivál megnyitója a Római Magyar
Akadémián

közepe, a közös eredő, de amellett izgalmas,
nyüzsgő, ám sokszor akár Magyarországról nézve is
provinciális hely. Az egyik fontos tapasztalat, hogy
egy város kultúrájának is ezer arca, rétege van; az
soha nemcsak ilyen vagy olyan. A távolság, a külső
perspektíva, szerintem, nagyon fontos; ez enged
egyrészt tágabb összefüggésekben tekinteni az
otthonos közegre, másrészt kínál összehasonlítási
alapot is. Debrecenben is van számos mai, nagyon
is minőségi momentum, ami talán a város lakosai számára sem feltétlenül tűnik fel. Ugyanakkor
fordítva is igaz: ami számunkra fontosnak mutatkozik, az máshol talán elavult, közhelyes, érdektelen.
De ez rendben is van így; nem kell mindent külső
mércével mérnünk, hiszen minden teljesítmény,
tevékenység a saját közegében él és hat, ott nyeri
el funkcióját. Azért egy jó kulturális intézményrendszernek, vezetésnek jó gazda módjára lehet, sőt
kell is alakítani azt, ami a közösségben történik.
Fontos, hogy lehetőleg minél tisztábban lássuk,

Alpolgármesterként mi lesz a konkrét feladata?
A kultúra területén az előttünk álló évek feladata –
összhangban a városfejlesztés egyéb területeivel,
azokkal szorosan együttműködve, a környezetvédelemtől a gazdaságig, mint például a zöld város
vagy a kreatív ipar erősítése – olyan programok
kidolgozása és megvalósítása a jelenleg is létező kiváló intézményrendszerrel csapatmunkában,
amely érdemben növelheti a város nemzetközi
jelenlétét, aktivitását. A feladat, amire vállalkozom,
hogy újrafogalmazzuk Debrecen kulturális identitását, hiszen – túlzás nélkül – történelmi változásokat
él meg városunk az élet minden területén, és ennek
a kultúra is részese kell, hogy legyen. Egyrészt
azért, hogy a lakosokat segítse e rendkívül gyorsan
és mélyrehatón zajló változások megértésében, az
alkalmazkodásban, az abban történő aktív részvételben, másrészt, természetesen, azért, mert ez az
újraformált Debrecen-brand a hazai, a regionális
és a szélesebb nemzetközi környezetben is vonzóbbá, érdekesebbé váljon. Egy olyan város legyen ez,
amely amellett, hogy büszke a múltjára, a hagyományaira, aktív alakítója a jövőnek, mind lokális,
mind nemzeti és mind globális szinten. n

A harag és szeretet éneke Magyarországért: Alberto Mondadori könyvének bemutatója
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A magyar nyelv napja

Száz titok kavarog

2011-ben az Országgyűlés november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Debrecen önkormányzatának támogatásával idén is a Debreceni
Művelődési Központ egységei (Csapókerti, Homokkerti, Józsai, Kismacsi, Nagymacsi, Újkerti, Ondódi
Közösségi Ház) koordinálják az ehhez kapcsolódó
egész napos programsorozatot, mellyel méltóképpen emlékezhetünk meg az ünnepről.
Idén – Balatonfüred felhívására – a november
13-án 11 órakor kezdődő ünnepségen Weöres
Sándor Tíz lépcső című versét közösen szavalja
majd több száz diák az eseménynek helyszínt adó
Vojtina Bábszínházban. A rendezvényen köszöntőt mond Asbóth Anikó, a bábszínház igazgatója.
A műsorban közreműködnek majd Reshofszky
György, Varga Nikolett és Vranyecz Artúr. ■

Zenés irodalmi est idézi meg
Ady Endrét halálának 100.
évfordulóját november 18-án, a Kölcsey
Központban. A műsor
a népzene, a klas�szikus zene és a
magyar jazz-ízű
muzsika sajátos
egymásba fonódásával
segít elmélyedni Ady
költészetében, hogy az
útkereső, vívódó, gyarló
ember gondolatait, igazságait
felidézve élményt és hitet adjon. Az előadók arra
a meggyőződésre építenek, hogy sokan vannak a
kultúra értékeit szerető, őrző és továbbadó emberek,
akik nyilvánvalóan európaiak: egyszerre keletiek és
nyugatiak – ezzel együtt magyarok.
Az esten közreműködik: Auksz Éva, Őze Áron
(vers), Balogh Kálmán (cimbalom), Bognár András
(nagybőgő), Csík János (hegedű, ének), Dresch Mihály
(szaxofon, fuhun), Gellén Péter (néptánc), Vizeli Máté
(hegedű) és a Budapesti Kamarazenei Műhely. ■

Férjek és feleségek
Az egyik szakít, és új szerelem után néz. A másik
ettől sokkot kap, és hirtelen észreveszi, hogy talán új
szerelem után kellene nézni… Akkor is együtt, vagy
mostantól külön? Mi a jobb, mi az őszintébb, mi az
üdvözítőbb? A nagy mulattató, Woody Allen komédiájában két pár kénytelen szembenézni házasságának
állapotával. Melyik döntés jelenti a jó megoldást?
Egyáltalán létezik mindenki számára jó megoldás?
Woody Allen ikonikus filmklasszikusának nagy
sikerű színpadi verziója Ötvös András, Radnay Csilla
és Nagy Dániel Viktor főszereplésével érkezik a
Kölcsey Központba a budapesti Belvárosi Színházból,
november 10-én. n
O Szabó Magda születésnapját stílusosan,
egy színházi játék nézőjeként ünnepelhették olvasói, rajongói, tisztelői Debrecenben. Különleges
hangulatú előadásban láthattuk Krajcsi Nikolettet és Mészáros Tibort, akik november 19-én
ismét visszatérnek a városba. Ezúttal a Csokonai
Színházban fogják játszani a Magda, a Szabó
című darabot, melyben a színész házaspár Szabó
Magdát és férjét, Szobotka Tibort idézi meg. n

Rajziskola a belvárosban
Heti rendszerességgel, csütörtöki napokon tartja foglalkozásait a GADE (Grafikusok Ajtósi Dürer
Egyesülete) Rajziskola a Belvárosi Alkotóműhelyben,
a Szent Anna utca 18. szám alatt, november 14-étől.
A foglalkozások stúdium jellegűek, az oktatás, felkészítés különböző iskolatípusokra a rajziskola kiemelt
céljai között szerepel, de konzultációs lehetőséget
biztosít az alkotás örömével barátkozó valamennyi
korosztály számára.
A foglalkozásokra alkalmanként vendégművészek
érkeznek majd, betekintést engedve művészi pályájukba.
További információ: Czárné Belgyár Szilvia művelődésszervező, tel.: (20) 3383029. n
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A túrakerékpáros nagy kalandja
Erdélyi Zsolt több nagy utazást tett
az elmúlt években. 2014-ben negyvennégy napon át tekert hazánk
útjain, s közel 4 és fél ezer kilométer után tért haza. Jó évvel később
újabb hatalmas útra vállalkozott:
körbebiciklizte a hajdani Nagy-Magyarországot. Idén egy történelmi
jelentőségű útvonal, az egykori
vasfüggöny határvidékének kerékpáros bejárására indult, aminek
markáns történelmi vonatkozása,
hogy a határzár felszámolásának
idén van a 30 éves jubileuma.
Rendkívüli útja 145 napig tartott;
ez idő alatt és 9974 kilométert
tekert le Erdélyi Zsolt, aki elárulta,
rendkívül sok időt elvett a fotózás,
filmezés. Ráadásul július közepén a
német–cseh határ közelében eltűnt
a pénztárcája minden iratával,
bankkártyájával, készpénzével.
Emiatt egy rövid kényszerpihenőre
haza kellett utaznia, hogy pótolja
az iratait.
A debreceni túrakerékpáros
útvonala az alábbi országokat

érintette: Norvégia, Finnország,
Oroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Kalinyingrád
(Oroszország), Lengyelország,
Németország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország,
Szlovénia, Horvátország, Szerbia,
Románia, Bulgária, Macedónia,
Görögország, Törökország. Ezt
a nagy utat Zsolt egyedül tette

meg. S most, hogy hazatért, esze
ágában sincs lazítani: könyvet ír az
útról, és készül egy film is, amihez
80 órányi nyersanyagot forgatott.
Tervei között pedig szerepel kiállítás is, valamint egy különleges
naptár, amire a Korzó rejtvényének szerencsés megfejtői is szert
tehetnek! (Ehhez lapozzanak a 33.
oldalra!) ■
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Szép siker küszöbén
a debreceni női kézisek

2017. november 19-én volt idén
őszig annak a DVSC-nek az eddigi
utolsó EHF-kupa-meccse, amelyik
egyik aranykorában megnyerte,
majd meg is védte ezt a sorozatot.
Utoljára a román Craiova együttesét fogadták a csordultig megtelt
Hódos-csarnokban, hogy ledolgozzák az idegenben összeszedett
ötgólos hátrányt. A győzelem igen,
de a továbbjutás nem sikerült, noha
a gárda óriásit küzdött – a Craiova
pedig tovább menetelt, olyannyira
sikeresen, hogy végül meg is nyerte
a sorozatot.
A Loki mára alaposan kicserélődött. Az akkor pályára lépett tizennégy debreceni közül csak Varsányi
Nóra, Vantara-Kelemen Éva és
Tóvizi Petra gyarapíthatja nemzetközi kupaszereplései számát. Ők
hárman – a maiakkal együtt – ezúttal sem kaptak könnyű ellenfelet
a selejtező második körére, hiszen a
német Bayer 04-Werkselfen együttese jutott Kovács Annáéknak.
A DVSC Schaeffler azonban
házigazdaként nyolc góllal legyőzte
a németeket. A meccs azért is volt
emlékezetes, mert a Loki legendás
szurkolói csoportja, a SZUD ekkor
(és a labdarúgók Diósgyőr elleni
bajnokiján) ünnepelte fennállásának

25. évfordulóját.
A Werkselfen második félidő elején
még vezetett,
de ezt követően beindult a
debreceni henger.
Olyan húsz percet
produkáltak a
Vantara-Kelemen Éva rutinja most is sokat érhet
debreceni kézilabviszont már sikerrel teljesítették: a
dázók, melyhez hasonló ritmust és
görög PAOK ellen ugyan 25–23-ra
lendületet ritkán lehet látni.
kikaptak az első meccsen, ám a
Nyolcgólos előnyt hoztak össze
visszavágón fölényes, 26–19-es
a visszavágóra, ahol – miként
diadalt arattak – így nyerték el a
Debrecenben – ezúttal is a meccs
találkozás jogát a Lokival.
harmadik negyedében indult be a
Tehát a DVSC Schaeffler, noha
Loki-expressz. Idegenben is nyert
az MTK ellen meglepetésre elvesza csapat, így aztán várhatták az
tette szezonbeli veretlenségét,
újabb forduló sorsolását, ahol már
komoly sikerrel koronázhatja meg
hatalmas a tét, hiszen a harmadik
őszi teljesítményét. Az első meccs
forduló győztesei bejutnak az EHFkupa januárban kezdődő csoportkö- november 9-én, szombaton 15.30kor kezdődik a Hódos-csarnokban;
rébe. Fortuna aztán segített, mert
a visszavágót egy héttel később
a Loki elkerülte a hazai derbiket
tartják. ■
és a nagy utazásokat, ráadásul
verhetőnek tűnő rivális jutott – a
BL-selejtezőből érkező szerb Zork
Jagodina együttese.
November 9., 15.30
A szerbek Bajnokok Ligája
DVSC Schaeffler–Zork Jagodina
selejtező csoportjából végül a cseh
EHF-kupa-selejtező, 1. mérkőzés
Banik Most jutott a győriek csoportjába. A Jagodinának erre nem volt
November 12., 18 óra
esélye, hiszen a török Kastamonu
Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler
Belediyesi GSK ellen 31–15-re, a
spanyol Rocasa Gran Canaria ellen
November 16.
28–15-re kaptak ki, így az utolsó
Zork Jagodina–DVSC Schaeffler
helyen végeztek.
EHF-kupa-selejtező, 2. mérkőzés
Az EHF-kupa 2. selejtező körét

A lokisták a Jagodina ellen is eljárnák győzelmi táncukat.

Program:

Fotó: Gurbán György

Jó eséllyel küzdhet meg az EHFkupa csoportkörébe jutásáért a
Loki, újra leteheti névjegyét a
csapat a nemzetközi porondon.

Debreceni atlétanő
a legjobbak között
Kozák Luca a 13. helyen végzett 100 m gátfutásban a Dohában rendezett atlétikai világbajnokságon.
A Debreceni Sportcentrum-SI gátfutónője remek
szezont tudhat maga mögött, s világbajnoki 12.87-es
eredménye hajszálnyival marad el a 12.84-es olimpiai
nevezési szinttől.
– Az idei legjobbamat kihoztam magamból, nem
szabad csalódottnak lennem. Főleg úgy, hogy a fedett
Eb után kicsit döcögősen indult a szezon, májusban
húztam először szögest – mondta Kozák Luca, aki a
márciusi fedettpályás Eb-n megdöntötte 60 m gáton
Siska Xénia 1985-ös országos csúcsát 7.97 másodperccel, de megsérült, és a döntőben nem futhatott.
Siska Xénia volt az utolsó magyar sprinter, aki Kozák
Luca előtt vb-elődöntőt futott, még 1983-ban.
Kozák mellett klubtársa, a másik sportcentrumos
gátfutó, Kerekes Gréta is kiharcolta a világbajnoki
részvételt, s ott lehetett a dohai szupermezőnyben, ám
a 2020-as olimpiai nevezési szintet neki sem sikerült
elérnie. A tavaszi szezonban még mindkettőjüknek
lehetősége lesz a tokiói részvétel kiharcolására. n

Célba ért a debreceni
Ironman
A triatlon őshazájában, Hawaiin rendezték nemrég az
Ironman világbajnokságot, ahol mintegy 2500 versenyző állt rajthoz, hogy a világ egyik legkeményebb
versenyét a lehető legjobb eredménnyel teljesíthesse.
Köztük volt a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének docense, dr. Varga Zoltán (50 éves)
is. Összesen 226 kilométert tett meg úszva, biciklivel
és futva. Keményen készült a vb-re, és jó eredményt
ért el, de számára az élmény sokkal fontosabb volt.
Varga Zoltán korcsoportjában 224-en álltak rajthoz,
s a debreceni triatlonista az 54. helyen ért célba.
– Örülök, hogy egyenletes tempóban sikerült
teljesítenem a távot, nem sérültem meg, s maradt
elég energiám egy emlékezetes befutóra – értékelte
saját teljesítményét. – Most ünneplem az ötvenedik
születésnapomat; azt hiszem, ennél a versenynél nem
is kívánhattam volna szebb ajándékot magamnak! n

Feljutottak a Szuper
Ligába
Szép sikert ért el a debreceni bowlingsport az NB I-es
bowling-csapatbajnokságban. A Gold Bulls csapata
(Dávid Csaba, Hossóné Béres Éva, Végh László, Havas
Sándor, Szőke Viktor), a kipróbált, tapasztalt debreceni
játékosokkal felálló egylet mindössze egy vereséget
szenvedett el a szezon folyamán, emellett 13 győzelmet aratott, így teljesen megérdemelten bajnoki címet
szerzett, és ezzel feljutott a legfelsőbb osztályba, a
Szuperligába.
A Bikák szinte minden mérkőzésükön nagy fölénnyel nyertek, egyetlen vereségüket a tavaly még
Szuperligás PingWin’s BAE együttesétől szenvedték el,
ám a visszavágón már őket is sikerült felülmúlni, így
nem volt kérdéses a bajnokcsapat kiléte.
A versenyszezon decemberben, januárban a Főnix
Vándorkupa egész évben zajló versenysorozatának
Masters döntőjével folytatódik, illetve év elején elkezdődik a regionális bowling-csapatbajnokság 2020-as
versenysorozata. Utána pedig jön az történelmi, első
olyan Szuperliga-szezon, ahol debreceni csapat részt
vesz. Aki látni akarja meccseiket, Tiszaújvárosig kell
utaznia, a megyeszékhelyen ugyanis nincs megfelelő
színvonalú, nívós versenyekre alkalmas bowlingpálya,
így a most zárult szezonban a Tisza-parti városban
játszotta mérkőzéseit a bajnokcsapat. n

Ezüstérmes lett
a főgyógyszerész
Mindössze egy kazah ellenfél fogott ki Buchholcz Gyulán Tbilisziben, a 21. veterán birkózó-világbajnokságon.
Harminckilenc ország több mint hatszáz versenyzője
vetélkedett a grúziai fővárosban. A kötöttfogásúak „E”
korosztályának 70 kilogrammos mezőnyében indult a
Debreceni Egyetem főgyógyszerésze, Buchholcz Gyula,
aki a tavalyi 5. helyezés után most ezüstéremmel
tért haza a világbajnokságról. A versenyző felkészülését Fekete Dániel, Bodnár Zoltán és Savanya Ferenc
segítették. n

Fotó: Debreceni Egyetem

Fotó: Debreceni Sportcentrum
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Közepes első
harmad a Loki
focistáinak mérlege
Pedig milyen jól indult az új idény: a bronzérmes DVSC
hozta a kötelezőt az Európa Kupa selejtezőiben, túljutva
albán ellenfelén, tisztességes játékkal fejet hajtva az
olasz élvonalban vitézkedő Torino nagyobb tudása előtt.
S a nemzetközi kupameccsek adta lendület kitartott a
bajnokság kezdetén is: a Kisvárda, a ZTE és a Honvéd
ellen is zsákba került a három pont.
Augusztus végén azonban megszakadt a sorozat,
s innentől kezdve botladozik a Loki. Zsinórban négy
vereség (Kaposvár, Újpest, Puskás AFC, Fehérvár) húzta
mélyre a mérleget, aztán Diósgyőrt sikerült legyőzni, a
Mezőkövesdet viszont nem, majd a Paks elleni 3–1 zárta
a bajnokság első harmadát.
Ötven százalék. Öt győzelem és öt vereség, 20–18-as
gólmérleg, hatodik hely. Ha sikerülne behúzni az
1. fordulóból áprilisra halasztott FTC–DVSC meccs három
pontját, az annyit változtatna a pozíción, hogy az ötödik
helyre lépne előre a Loki. A dobogón levők (egyaránt
23 pont) így is, úgy is messzire vannak az idény első
harmadát 15 ponttal zárt debreceni együttestől – a
kiesőzóna valamivel közelebb, mindössze ötpontnyi távolságra (a Kaposvárnak 6, a Paks és a ZTE csapatának
egyaránt 10 pontja van).
Vészharangot ugyan nem kell kongatni, mert legtöbbször nagy elánnal és elfogadhatóan, valóban csapatként
játszott az NB I-es mezőnyben példamutatóan sok
helyi nevelésű fiatalnak játéklehetőséget adó Loki, ám
régóta tudjuk: a futballt gólra játsszák... S nem a kapott

(fotó: dvsc.hu)
Remek eredmény született a Paks elleni mérkőzésen

góloknak kell főszerepbe kerülniük – a meccsenkénti
1,8-as átlag nem válik a csapat dicséretére. Idén ősszel
rengeteget bizonytalankodott a sokszor változó védelem,
s a hibákért nem a kapuban remeklő Nagy Sándor
okolható. A karmester Bódi Ádám operáció miatti hiánya,
Varga Kevin oktondi kiállítása, s az ezzel járó három
mérkőzésre kapott eltiltás, a sok sérülés, persze, lehet
magyarázat, de a jó játékot, a győzelmet mindig azoktól
várjuk, akik az adott meccsen Debrecent képviselik az
NB I-ben.
Mire e sorok az olvasó kezébe kerülnek, már túl
vagyunk a második szakasz nyitányán, a bajnok Ferencváros nagyerdei fellépésén, s alakuljon bárhogy is
az eredmény, tovább lamentálhatunk azon, lesz-e újból
boldog tavasza a debreceni futballszurkolónak. n

Megállíthatatlanul siklanak előre a debreceni hokisok
Jól sikerült az október a debreceni hokisok számára.
Október másodikán a címvédő FTC ellen szereztek
pontot, két nappal később pedig Brassóban szenvedtek
vállalható, kétgólos vereséget, de ezt követően lehúzták
a rolót, és minden meccsüket megnyerték. A nagy meneFotó: deac.hu/Derencsényi István

telés 25 pontot hozott a konyhára kilenc mérkőzés alatt,
miközben az ezt megelőző nyolc fordulóban összesen
szereztek 10-et.
Ez még akkor is tiszteletet parancsoló teljesítmény,
ha tudjuk, hogy hat alkalommal a mezőny utolsó három
helyezettjével, vagyis a Titánokkal, a Vasassal és a
Hokiklub Budapesttel találkoztak. Jól példázza a DEACban rejlő potenciált viszont, hogy megszerezték azt a
trófeát, amelyet eddig még egyetlen másik csapat sem
a szezonban, vagyis legyőzték, ráadásul idegenben a
tavalyi döntős Csíkszeredát. S november elején vis�szavágtak a tabella harmadik helyén álló brassóiaknak
is – drámai meccsen háromszor egyenlítettek, aztán a
hosszabbításban a győztes gól is bekotorták a Corona
kapujába.
Az alapszakasz január végi zárásig rengeteg összecsapás vár még a DEAC-ra, az viszont már valószínűsíthető, hogy a felsőházi folytatás nem forog veszélyben:
a Csíkszereda, az FTC, a Brassó, a DEAC és a Dunaújváros elhúzott a mezőny másik felétől. n
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O Még lehet jelentkezni a Debreceni
Nemzetközi Iskola ösztöndíjprogramjára. November
30-ig meghosszabbították a pályázat benyújtásának
határidejét, addig várják a 10 évnél idősebb, tehetséges debreceni fiatalok jelentkezését a Debreceni
Nemzetközi Iskola ösztöndíj-programjára. A pályázat
részleteit és az adatlapot a debrecen.hu oldalon
találják meg az érdeklődők. n
O MEGÚJÍTOTTÁK a Fényes udvari kispiac mögötti
belső parkot. Modern játszótéri elemek és új utcabútorok kaptak helyet a panelházak közötti közterületen. Lámpasorral ellátott díszburkolatú utak szelik át
a parkot, ahol növelték a zöldfelületet is. A park megújításának tervezésébe az ott élőket is bevonták. n
O ALAPKŐ. Lerakták a német Deufol debreceni
gyárának alapkövét. Az ünnepi eseményen Papp
László polgármester úgy fogalmazott: egy város
életében minden új, gazdaságot erősítő beruházás
az adott város jövőjét építi. Mint mondta, a déli
gazdasági övezetben a kontinens egyik legmodernebb üzeme épül fel; ilyen komplex logisztikai cég
még nem működött Debrecenben. n
O TŐKEALAP. Az országban elsőként Debrecenben
indít városi tőkealapot az MFB Invest Zrt. A város
gazdaságának fejlesztését támogató alap tízmilliárd forintos keretösszeggel indul. A 200 millió
és egymilliárd forint közötti támogatásra bármely
iparág szereplői pályázhatnak. Az indulást bejelentő
sajtóeseményen Papp László polgármester úgy fogalmazott: „A multinacionális nagyvállalatok sikere
Debrecen számára akkor siker, ha ebbe a láncba
sikerül a kkv-szektornak is bekapcsolódni; ezt teszi
lehetővé ez az alap”. n

O ÚJABB SZAKASZON kapott szilárd burkolatot a
Bayk András-kert egyik legfontosabb gyűjtőútja.
A második ütemben újabb 250 méter hosszan
aszfaltozták le a Felsőpércsi utat – jelentette be
sajtótájékoztatóján Papp László polgármester és Türk
László, a városrész önkormányzati képviselője. A polgármester felidézte: az Új Főnix Terv részeként 14 és
fél kilométer új utat építettek Debrecenben 2014 és
2019 között 6,2 milliárd forintból, emellett a meglévő
utak megújítására 2,1 milliárd forintot fordítottak. n

O ADY PARK. Egyedi tervezésű, látványos kerékpáros standokkal és kerékpártárolókkal gazdagodott
az Ady park. Turisztikai szempontból is jelentős fejlesztés ez, nyilatkozta Széles Diána alpolgármester
a biciklis asztalok átadásán, hozzátéve, hogy ezen
a közösségi téren a kerékpárosok megpihenhetnek,
beszélgethetnek, de akár laptopozhatnak is. n
O TOVÁBB SZÉPÜL. A Tócóskert dinamikusan
fejlődik, a lakótelepen több játszóteret alakítottak
ki, padokat helyeztek ki, a város első ledes gyalogátkelőjét is ide telepítették, és új parkolókat is kiépítettek. A piac kialakítása volt az egyik legfontosabb
fejlesztés a városrészben. Az árusok kérésére még
az ősz vége előtt lezárják az épület északi oldalát,
így védekezve a hideg téli napok ellen. n
O ÚJ JÁTSZÓTERET adtak át a Kinizsi Pál Általános Iskolában, ahol jelenleg 47 autizmussal élő
diák oktatásáról és neveléséről gondoskodnak; ez a
speciális játszótér az ő fejlesztésüket segíti majd. n

O ÁTADTÁK a német Bürkle cég gépgyártó üzemét
a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos
Technológiai Parkban október 4-én. Itt idén 40
embert foglalkoztatnak majd, de terveznek további
fejlesztéseket, így akár száz jól képzett szakemberre
is szükségük lehet. Barcsa Lajos alpolgármester az
átadáson kiemelte, hogy öt év alatt tíz német hátterű
cég választotta befektetése helyszínéül Debrecent.
Jelentősen nőtt a város gazdasági ereje, és ez az idő
alatt 50 százalékkal emelkedett az iparűzésiadóbevétel. n
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Választott
a város

O ÚJ VÁROSVEZETÉS. Papp László munkáját négy alpolgármester segíti az új ciklusban. Széles Diána a korábbi területek, az
egészségügy, az ifjúságpolitika, a civil kapcsolatok és a turizmus
mellett ezentúl a szociális területet is felügyeli, Barcsa Lajos pedig a költségvetési, a gazdaságfejlesztési ügyekért és a kormányzati kapcsolatokért lesz felelős. A következő öt év kiemelt területe
a városüzemeltetés és a környezetvédelem, amelynek felelőse
Balázs Ákos, korábbi frakcióvezető lesz alpolgármesterként. A kulturális léptékváltásért Puskás István, a Római Magyar Akadémia
igazgatója felel ebben a ciklusban, aki az emlékezetes Leonardokiállítás megszervezésében vállalt jelentős szerepet 2006-ban,
azóta pedig a magyar kultúra „nagykövete” az olasz fővárosban.
A Fidesz–KDNP frakciót az eddigi helyettes, Papp Viktor vezeti a
jövőben. n
O SZELET A VITORLÁBA.
Három napon át kalandozhattak
a szakmák világában az általános
iskolások. A pályaválasztási rendezvényen száz oktatási intézmény,
cég és szervezet interaktívan mutatta be a fiataloknak a különböző
hivatásokat a Főnix Csarnokban. n
O AZ ÖTSZÁZEZREDIK utast
köszöntötték a debreceni repülőtéren. Az ehhez kapcsolódó sajtótájékoztatón Papp László polgármester
elmondta: míg tavaly 380 ezer volt,
idén várhatóan 600 ezer körüli lesz
az utasforgalom. Mint mondta, a
repülőtér kezdi elérni a kapacitásának a felső határát, ezért bővítést
terveznek. „Ki fogjuk írni a terv-

pályázatot az új terminálépületre
annak érdekében, hogy a következő
években a repülőtér kapacitását
jelentős mértékben növelni tudjuk”
– közölte Papp László. n
O FELÚJÍTJÁK a tégláskerti
orvosi rendelőt. A mintegy
46 millió forintos fejlesztést az
önkormányzat saját forrásból
finanszírozza. A rendelő csaknem
2800 tégláskerti orvosi ellátását biztosítja, akiket a jövőben
a legmodernebb körülmények
között gyógyítanak majd. A kivitelezőnek 6 hónapja van a munka
elvégzésére; addig a közelben
lévő iskolában alakítottak ki egy
ideiglenes rendelőt. n

Október 13-án lezajlottak az önkormányzati választások. Ahogy az elmúlt
négy alkalommal, ezúttal is a Fidesz–
KDNP jelöltjei nyertek minden egyéni
választókerületben Debrecenben, s a
polgármestert is a Fidesz–KDNP adja
Papp László személyében. Mellettük
kompenzációs listáról az MSZP–DK–Párbeszéd–Szolidaritás négy, a Momentum–Jobbik–LMP három, a Civil Fórum
Debrecen Egyesület két helyet szerzett
a közgyűlésben.
A Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjére és képviselőjelöltjeire 67 316 érvényes
szavazatot adtak le a debreceniek, míg
az ellenzékiekre 45 352-t. Ez azt jelenti,
hogy a fideszesek a voksok 59,75 százalékát, míg az ellenzékiek a szavazatok
40,25 százalékát szerezték meg.
Az egyéni választókerületek
nyertesei: Becsky István (1-es),
Papp Viktor (2-es), Szilágyi Edina (3-as),
Nagy Sándor (4-es), Hetei József (5-ös),
Türk László (6-os), Kovács István (7-es),
Vadon Balázs (8-as), Komolay Szabolcs
(9-es), Piros Zoltán (10-es), Orosz Ibolya
Aurélia (11-es), Csaholczi Attila (12-es),
Varga András (13-as), Széles Diána
(14-es), Barcsa Lajos (15-ös), Papp Csaba
(16-os), Kiss Sándor (17-es), Majer Tamás
(18-as), Fodor Levente (19-es), Korbeák
György (20-as), Katona Erzsébet (21-es),
Bordásné Gyuris Katalin (22-es),
Balázs Ákos (23-as).
Kompenzációs listáról kerültek be:
Varga Zoltán, Vaszkó Imre, Madarasi
István és Jánki József (MSZP–DK–Párbeszéd–Szolidaritás), Kőszeghy Csanád
Ábel, Mándi László és Szabó Bence
(Momentum–Jobbik–LMP); Gondola
Zsolt Zoárd és Illyés János (Civil Fórum
Debrecen Egyesület). n

O EGY HELYEN minden szűrővizsgálat: átadták az Iskola-egészségügyi Ellátási Központ
és Egészségfejlesztési Irodát. Ezentúl a Pósa
utcai intézményben végeznek EKG-t, fogászati
szűrést, látás- és hallásvizsgálatot a debreceni
diákokon. n
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Büszkék lehetünk rájuk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 63., valamint a
Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója tiszteletére Debrecen önkormányzata ünnepséget rendezett a Kölcsey Központban
október 23-án.
A hagyományok szerint a város ebből az alkalomból azokat
a polgárait köszönti, akik kimagasló értékeket hoztak létre a
tudomány, a művészet, a környezetvédelem és idegenforgalom,
az egészségügy, a szociális tevékenység, a sport vagy az építészet
területén.

Idén Csokonai-díjat vehetett át Bakota Árpád színművész,
Gyöngy Péter művelődésszervező és Gyöngy Enikő iparművész, valamint Juha Richárd szobrászművész. Hatvani-díjat kapott Kiss Attila
és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és
Egészségfejlesztési Intézet Védőnői Szolgálata. Hajós Alfréd-díjban
részesült Asztalos József, a Debreceni Tigrisek Kosársuli edzője és
Senánszky Petra, a Debreceni Búvárklub sportolója.
A Boncz László-díjat idén Böszörményi Zoltánné, a Debrecen
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Károlyi Mihály
Utcai Tagintézményének vezetője és Urbinné Deli Anna, a Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársa kapta meg. n

Ünnep Debrecenben
Idén október 23-án is megemlékezéseket tartottak a
városban: az ÁVH-s sortűz áldozatainak Kossuth utcai
emléktáblájánál tartott koszorúzást követően az Egyetem téri ’56-os emlékműnél Papp László polgármester
mondott ünnepi beszédet.
Mint felidézte: 63 évvel ezelőtt „Debrecenben a
fiatalok mondták ki először hallhatóan, hogy elég a
diktatúrából, elég abból, hogy mások külföldről mondják meg, mi történjen velünk, magyarokkal, egyúttal
szolidaritást hirdettek lengyel barátainkkal és a határon túl élő magyarokkal”.
Papp László szólt arról is, hogy a rendszerváltást
követően „1998-ban jött létre az az összefogás, amely
elindította a várost az azóta is töretlen fejlődés útján.
63 évvel a forradalom és 30 évvel a köztársaság kiki-

áltása után nem ígérhetek mást, mint hogy folytatjuk
azt az összefogáson alapuló, a debreceniek elképzeléseit szem előtt tartó, fenntartható városfejlesztési
politikát, amelyet eddig is követtünk és amelyet másfél
héttel ezelőtt nagy többséggel erősítettek meg a debreceni választók”. n
O FIATAL AMERIKAI POLITIKUSOK látogattak
Debrecenbe, hogy a magyar politikai és önkormányzati rendszer
tanulmányozása mellett megismerkedjenek a város hagyományaival.
A Fiatal Amerikai Vezetők Politikai Tanácsának (ACYPL) delegációját
Barcsa Lajos fogadta. Az alpolgármester felvázolta azokat a gazdasági eredményeket, amelyeket Debrecen az elmúlt években ért el, és
bemutatta a város oktatási rendszerét. A demokrata és republikánus
párt fiatal képviselői nagy érdeklődést mutattak Debrecen iránt, elismeréssel szóltak arról, hogy a várost hosszú évek óta komoly politikai
stabilitás jellemzi, és méltatták Debrecen gazdasági sikereit. n
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Programok
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időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 8–28.
Programok a digitális planetáriumban. Galilei távcsöves felfedezései
az Agórában.
O November 8–29., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O November 9–30., minden hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O November 9., szombat, 8 óra
Eszperantó nyelvi klub kezdőknek a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 9., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa gyermeksakkverseny
az Újkerti Közösségi Házban.
O November 9., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Lávalámpa.
Játékos foglalkozások az Agórában.
O November 9., szombat, 15 óra
A városrész civil szervezeteinek
találkozója a Csapókerti K. Házban.
O November 9., szombat, 16 óra
Nótaest a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O November 9., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre:
Csárdáskirálynő. Thuróczy-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Zalán
Tibor: Unferlédi. Bérletszünet.
O November 9., szombat, 20 óra
Dé:Nash- // Lil Frakk- // Kapitány
Máté-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

rény boszorkánya. C papucsszaggató királykisasszonyok.

O November 10., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Öveges professzor nyomában. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 10., vasárnap, 16 óra
Pánsíp és okarina. Kövi Szabolcs
koncertje a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.

O VADÁSZGÖRÉNY-kiállítást
és -szépségversenyt rendez november
30-án 10 és 17 óra között a DMK és a
Debreceni Vadászgörény Klub. A Csapókerti Közösségi Házban – többek között
– kisállat-simogatóval, kiállítással, ügyességi versennyel és bátorságpróbával,
kvíz- és nyereményjátékokkal készülnek a
szervezők. További információ és nevezés
a (30) 386-9691-es telefonszámon!

O November 10., vasárnap, 19 óra
Woody Allen: Férjek és feleségek.
Vígjáték a Kölcsey Központban.

gató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O November 11., hétfő, 9 óra
Szabó Magda Prózamondó Fesztivál a Méliusz Központi Könyvtárában.

O November 12., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O November 11., hétfő, 9 óra
Kortárs nyugdíjas torna. Nyílt foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.

O November 12., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub haladóknak
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O November 11., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok.

O November 12., kedd, 17 óra
Kedd–könyvtár–költők: Találkozás
Ady Endrével. Válogatás Ady Endre
megzenésített verseiből a Méliusz
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.

O November 11., hétfő, 14 óra
Petőfi Sándor élete, költészete. A
Mezősi házaspár irodalmi összeállítása a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 11., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Tesztoszteron. Bsz.
O November 11., hétfő, 19 óra
Síp és lant. Berecz András és barátai estje a Kölcsey Központban.
O November 12–24.
Kétségek és bizonyosságok. Komiszár János kiállítása a Kölcsey
Központban.
O November 12., kedd, 9 óra
Az Életmód Klub nyílt foglalkozása
az Újkerti Közösségi Házban.

O November 10., vasárnap
Hortobágyi libanap a Hortobágyi
Nemzeti Parkban.

O November 12., kedd, 10 óra
Baba-mama klub a Nagymacsi Közösségi Házban.

O November 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszek-

O November 12., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszag-

O November 12., kedd, 17 óra
Lélekmelengető koncert a Debreceni Egyetem könyvtárában.
O November 12., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 12., kedd, 18 óra
Kreatív Sziget a Méliusz Központi
Könyvtárában.
O November 12., kedd, 18.30
Improvizációs előadás. A Van Gogh
Füle Társulat játéka az Újkerti Közösségi Házban.
O November 12., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Tesztoszteron.
Stúdiószínház: Párizs hídjai. Bsz.
O November 12., kedd, 19.30
Kodály Filharmonikusok. Lemezbemutató koncert a Kölcsey Központban.
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O November 12., kedd, 20 óra
Jordi Galceran: A Grönholmmódszer. Színmű egy részben a
Kölcsey Központban.

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

O November 13., szerda, 9 óra
Kortárs nyugdíjas torna az Újkerti
Közösségi Házban.

és a természetbúvárlat szolgálatában.
Siroki Zoltán munkásságát ismertető
kiadvány bemutatója a Déri Múzeumban. Jeles botanikusok nyomában
a Nyírségben. A Dél-Nyírség kutatása
és növénytani értékei. Papp László
biológus vetített képes előadása a
Déri Múzeumban.

O November 13., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 13., szerda, 16.30
Kozma László: Táncol a világ című
zenei összeállítás a DAB-székházban.

O November 13., szerda, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O November 13., szerda, 17 óra
Kínai meridiántorna Sarkadi Judittal
az Újkerti Közösségi Házban.
17.45-től gyógyító reiki meditáció,
majd 18.15-től előadás, beszélgetés
Kövesi Péter spirituális gyógyítóval.

O November 13., szerda, 10 óra
A magyar nyelv napja a Debreceni
Irodalom Házában.
O November 13., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.
O November 13., szerda, 10 óra
Márton-napi vigadalom. Interaktív
játszóház és kézműves alkotókuckó
az Újkerti Közösségi Házban.
O November 13., szerda, 10 óra
Játékos anyanyelvünk. A magyar
nyelv napja a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Nov. 13., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő
ifjúsági élménykoncertek: A magyar
szabadságharc zenés útja Bécstől
Budapestig a Debreceni Egyetem
aulájában.
O November 13., szerda, 14.30
A magyar nyelv napja. Mesék és
történetek Mátyás királyról az Újkerti Közösségi Házban.
O November 13., szerda, 16 óra
Nyelvi vetélkedő a magyar nyelv
napjához kapcsolódva a Józsai
Közösségi Házban.
O November 13., szerda, 16.30
Lovak a horizonton. Kövesi Eszter
fotókiállítása és tárlatvezetése az
Újkerti Közösségi Házban. Megtekinthető november 26-áig.
O November 13., szerda, 16.30
Dekupázs. Kézműves foglalkozás
felnőtteknek a Méliusz Kartács Utcai
Fiókkönyvtárában.
O November 13., szerda, 16.30
A madarak atyja. Egy élet az oktatás

O November 13., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a
Belvárosi Közösségi Házban.
O November 13., szerda, 19 óra
Kölcsey szimfonik: Margaret Island
a Kölcsey Központban.
O November 13., szerda, 19 óra
Régizenei hangversenysorozat:
Barokk Montázs. A Debreceni
Régizene Együttes alakuló koncertje a Debreceni Egyetem aulájában.

O November 14., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre:
Csárdáskirálynő. Kóti Árpád-bérlet.
O November 14., csütörtök, 19 óra
Élet-katedrális: Újrakezdés önmagammal. Stohl András és OrvosTóth Noémi előadásai a Kölcsey
Központban.
O November 15., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes ea.
O November 15., péntek, 10.30
Kreatív kézműves kalandok. Kézműves foglalkozás iskolásoknak a
Homokkerti Közösségi Házban.
O November 15., péntek, 11 óra
XIII. Országos Gyermek- és Ifjúsági
népi kézműves pályázat. Vándorlegény szakmai találkozó a Belvárosi
Közösségi Házban.
O November 15., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O November 15., péntek, 14 óra
Indul a bakterház. A Szivárvány
Tánc-Játék- és Mozgásszín előadása az Újkerti Közösségi Házban.

O November 13., szerda, 19.30
Bő szekund. Bősze Ádám második
zenei stand-up estje a Kölcseyban.

O November 15., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti
Közösségi Házban.

O November 14., csütörtök, 9 óra
Ép testben ép lélek. Az Újkerti
Egészséghéthez kapcsolódó program az Újkerti Közösségi Házban.

O November 15., péntek, 18 óra
Kék Vödör élelmiszer-gyűjtési
időszak. Szezonnyitó jótékonysági
gálakoncert a Nagytemplomban.

O Nov. 14., csüt., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes ea.

O November 15., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő.
Téri Árpád-bérlet.
Stúdiószínház: Szétbombázva. Bsz.

O November 14., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti K. Házban.
O November 14., csütörtök, 13 óra
Beszéljünk magyarul! a Homokkerti
Közösségi Házban.
O November 14., csütörtök, 17 óra
Rémálmunk, a rák megelőzhető.
Lelki navigáció Dr. Nagy Vilmos előadásában a Méliusz Könyvtárban.

O November 15., péntek, 19 óra
Killer Queen. Queen show from
London a Kölcsey Központban.
O November 16., szombat
Vörösnyakú ludak nyomában a
Hortobágy-halastavi tanösvényen.
O November 16., szombat, 8 óra
Eszperantó nyelvi klub kezdőknek
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O November 14., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.

O November 16., szombat, 10 óra
Őszi családi nap a Kölcsey Központban.

O November 14., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Nov.16., szombat, 11 és 15 óra
Pán Péter, avagy a Sohasziget titka.
Zenés mesejáték a Kölcseyben.
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O November 16., szombat, 13 óra
1 hónap alatt angolul/németül/
oroszul workshop. Jobb agyféltekés
módszertani tréning Czifra Éva nyelvtanárral a Méliusz Könyvtárban.
O November 16., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.
O November 16., szombat, 15 óra
Motolla a Homokkerti Közösségi
Házban.
O November 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O November 16., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő.
Erkel Ferenc-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Szétbombázva. Bérletszünet.
O November 16., szombat, 20 óra
Elefánt-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 16., szombat, 19 óra
Aranyakkord-koncert a Kölcsey
Központban.
O November 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Családi előadás. Az aranyszőrű bárány. Családi előadás.
O November 17., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Játékos matek. Ismeretterjesztő programsorozat
az Agórában.
O November 18., hétfő, 10 óra
Alkossunk nagyot – kézműves foglalkozás iskolásoknak a Homokkerti
Közösségi Házban.
O November 18., hétfő, 16.30
A múlt nyomában. Egy debreceni
család fiai a Nagy Háborúban:
A Miklóssyak. Előadás a Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 18., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Rusz
Milán: Hamvadó cigarettavég. Bsz.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 19., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O November 20., szerda, 16.30
Backstage Debrecen. A Hangfoglaló
Program zenei menedzsmentjének
programja a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 19., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O November 20., szerda, 17 óra
Kínai meridiántorna Sarkadi Judittal
az Újkerti Közösségi Házban.
17.30-tól Gyógyító reiki meditáció,
18.15-től Krízis – kríziskezelés:
előadás, beszélgetés Szilvásyné
Mazurek Magdolna pszichológussal.

O November 19., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O November 19., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Ifjúsági bérlet.
O November 19., kedd, 16 óra
Menekültek, csicskák, közmunkások. Tódor János könyvének
bemutatója a Méliusz Benedek Elek
Fiókkönyvtárában.
O November 19., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub haladóknak
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 19., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 19., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Bérletszünet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Magda, a Szabó. A csak egy est programsorozat része. Bérletszünet.
O November 19., kedd, 19.30
Olasz emlékezet. Koncert a Kölcsey
Központban.
O November 20., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 20., szerda, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: Mikó Csaba:
Nemtudomka. Mesebérlet.
O November 20., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O November 18., hétfő, 19 óra
Száz titok kavarog. Zenés irodalmi
est Ady Endre halálának 100. évfordulóján a Kölcsey Központban.

O November 20., szerda, 15 óra
Újkerti múltidéző. Emlékképek a
debreceni Újkert városrész történetéből. Helytörténeti kiállítás
és vetített képes előadás az Újkerti
Közösségi Házban. Megtekinthető
december 20-áig.

O November 18., hétfő
A Zala György-emlékév vándorkiállítása a Méliusz Központi Könyvtárában. Megtekinthető december 7-éig.

O November 20., szerda, 16.30
Viola. Az éneklő közösség Jäger
Éva zenepedagógus vezetésével a
Méliusz Központi Könyvtárában.

O November 20., szerda, 18.30
eReDő: Feltáruló magyar múlt. Művelődéstörténeti esték a Belvárosi
Közösségi Házban.
O November 20., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Szentiván-éji
álom. Bérletszünet.
O November 21., csütörtök, 9 óra
Mérei Ferenc-emléknap. Gyermekvédelmi pszichológusok szakmai
napja az Újkerti Közösségi Házban.
O Nov. 21., csütörtök, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O November 21., csütörtök, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Mesebérlet.
O November 21., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti KHázban.
O November 21., csütörtök, 14 óra
I. Homokkerti édességkavalkád és
sütikirályság a Homokkerti Közösségi Házban.
O November 21., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O November 21., csütörtök, 16.30
Relax klub. Kikapcsolódás a mindennapi rohanásból, új emberek
megismerése a Méliusz Kartács Utcai
Fiókkönyvtárában.
O November 21., csütörtök, 18 óra
Lelki navigáció. Úton az egészséges családok felé. Napi veszekedés:
konfliktusok és megoldások a Józsai
Közösségi Házban.
O November 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O November 21., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Haj-

25

26

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
és Nagy Emese Gyöngyvér előadásában a Déri Múzeumban.

O ARANYAKKORD. Ezt a formációt Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor
(A Kutya Vacsorája) hozta létre, s hozzájuk csatlakozott Gábor Andor. Koncertjeik
szinte szobazene-hangulatot idéznek,
ahol a közönség közelebb kerülhet a
dalok gyökeréhez is. Erről a debreceniek
is meggyőződhetnek: november 16-án
a Kölcseyben játszik a zenekar.
du Szabolcs: Egy százalék indián.
Bérletszünet.

O November 21., csütörtök, 19 óra
Megáldjam az autódat? Winkler
Róbert önálló estje a Nagyerdei
Víztoronyban.
O November 22–24.
Vasútmodell-kiállítás a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 22., péntek
Végtelen végeken. Michac Gábor
kiállítása a Vojtina Bábszínházban.
O November 22., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
Bölcsőszínház.
O November 22., péntek, 13.30
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő
ifjúsági élménykoncertek: A magyar
szabadságharc zenés útja Bécstől
Budapestig a Debreceni Egyetem
aulájában.
O November 22., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O November 22., péntek, 14.30
Menő-Manó. Kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O November 22., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti
Közösségi Házban.
O November 22., péntek, 17 óra
Bolgár előadóest az Újkerti Közösségi Házban.
O November 22., péntek, 17.30
A cívisváros régészeti öröksége. Az
első földművelők. Az újkőkor időszaka
Debrecen környékén Hajdú Zsigmond

O November 22., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hajdu
Szabolcs: Egy százalék indián.
Bérletszünet.
Víg Kamaraszínház: Szoba. Táncszínházi produkció. Bérletszünet.
O November 23.–december 23.
Debreceni adventi vásár a Piac
utcában.
O November 23., szombat, 8 óra
Eszperantó nyelvi klub kezdőknek
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 23., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fényírás. Játékos foglalkozássorozat az Agórában.
O November 23., szombat, 16 óra
Vedd el hitét, tagadd el múltját.
Botanikatörténeti félrebeszélések
Ficzere Miklós előadásában a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 23., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O November 23., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Tracy Letts: Augusztus Oklahomában. Bérletszünet.
O November 23., szombat, 19 óra
Bérczesi Róbert: Én meg az Ének.
Zenés szerzői est a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 24., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszekrény boszorkánya. Családi előadás.
Babusgató. Bölcsőszínház.

O November 25., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Tracy Letts:
Augusztus Oklahomában. Bérletszünet.
O November 26., kedd, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: Mikó Csaba:
Nemtudomka. Mesebérlet.
O November 26., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték. Bérletes előadás.
O November 26., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O November 26., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O November 26., kedd, 14 óra
Mi a legcsodálatosabb abban, hogy
nyugdíjas lettem? Simainé Barabás
Borbála előadása a Belvárosi Közösségi Házban.
O November 26., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub haladóknak
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 26., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 27., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.
O November 27., szerda, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték. Bérletes előadás.
O November 27., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O November 24., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Óceánok
mélyén. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O November 27., szerda, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: Mikó Csaba:
Nemtudomka. Mesebérlet.

O November 24., vasárnap, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Dolap: A Taldans
táncelőadása. Bérletszünet.

O November 27., szerda, 12 óra
Kultúrák találkozása a Homokkerti
Közösségi Házban.

O November 25., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Mikó Csaba:
Nemtudomka. Mesebérlet.

O November 27., szerda, 13.30
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő
ifjúsági élménykoncertek: A magyar
szabadságharc zenés útja Bécstől
Budapestig a Debreceni Egyetem
aulájában.

O November 25., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték. Bérletes előadás.
O November 25., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus koncert a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 27., szerda, 14 óra
Környezetvédelem, szelektívhulladék-gyűjtés. Váradi Zoltán előadása
a Csapókerti Közösségi Házban.
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O November 27., szerda, 15 óra
Kóti Árpád életrajzi könyvbemutatója Bakó Endre előadásában a DABszékházban.
O November 27., szerda, 16 óra
Adventre hangolva. Kiállítás az
Újkerti Közösségi Ház tárgyalkotó
közösségeinek munkáiból. Megtekinthető december 20-áig az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 27., szerda, 16.30
A Székely himnusz és költője:
Csanády György. Bakó Endre irodalomtörténész előadása a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O November 27., szerda, 17 óra
25 éves a Szivárvány Foltvarró Csoport kiállítása a DAB-székházban.

O Rendszerváltás Debrecenben címmel nyílt tárlat a Bem téri Méliusz
Könyvtárban.
O November 28., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.

O November 30., szombat, 10 óra
Országos vadászgörény-kiállítás és
-szépségverseny a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 27., szerda, 17 óra
Kínai meridiántorna Sarkadi Judittal
az Újkerti Közösségi Házban.
17.30-tól Gyógyító reiki meditáció,
18.15-től Elengedés-megbocsátáshála. Előadás, beszélgetés
Domokiné Tóth Mária reikimesterrel.

O November 28., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Don Quijote. Tóth
Árpád-bérlet. Stúdiószínház: Kulis�szák. Ráckevei Anna beszélgetéssorozata. Ingyenes rendezvény.

O November 27., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Don Quijote: Az
utolsó álom. Szabó Magda-bérlet.

O November 28., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O November 30., szombat, 15 óra
Debreceni Bormustra 2019 a Déri
Múzeumban.

O November 27., szerda, 18.30
eReDő: Feltáruló magyar múlt. Művelődéstörténeti esték a Belvárosi
Közösségi Házban.

O November 29., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték. Bérletes előadás.

O November 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O November 29., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O November 30., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Hedge hair jótékonysági gálaest. Víg Kamaraszínház: Fecerico García Lorca: Yerma.
Csortos Gyula-bérlet.

O November 27., szerda, 19 óra
Őszi Színházi Esték: Isabelle Le
Nouvel: Skót mámor a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 28., csütörtök, 9.30, 11
és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték. Bérletes előadás.

O November 29., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti
Közösségi Házban.
O November 29., péntek, 17 óra
Adventi koncert az Újkerti K.özösségi
Házban.

O November 30., szombat, 10 óra
Adventi kézműves családi délelőtt
a Debrecen-Haláp, volt Bokorhegyi
Iskolában.

O December 1–20.
Programok a digitális planetáriumban. Galilei távcsöves felfedezései
az Agórában.
O December 1–29., minden hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

O November 28., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 29., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Fecerico García
Lorca: Yerma. Bérletszünet.

O November 28., csütörtök, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Mikó Csaba:
Nemtudomka. Mesebérlet.

O November 29., péntek, 20 óra
Dopeman live a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 28., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O November 30.–december 1.
Tradicionális reiki II. tanfolyam Kövesi Péter tradicionális
reikimesterrel az Újkerti Közösségi
Házban.

O December 1., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Margaret. Családi előadás.

O November 30., szombat, 8 óra
Eszperantó nyelvi klub kezdőknek
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O December 1., vasárnap, 10 óra
Adventi készülődés. Családi nap a
Déri Múzeumban.

O November 28., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Testi-lelki egészségünk. Böjtök, léböjtök, immunerősítő
diéták a rák megelőzésére, főzőklub a
Méliusz Központi Könyvtárában.

O December 1., vasárnap
Első adventi gyertyagyújtás
és adventi díszkivilágítás
felkapcsolása a Piac utca–Kossuth
téren.
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O December 1., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Téli álmodók.
Ismeretterjesztő programsorozat az
Agórában.
O December 1., vasárnap, 19 óra
Adventissimoa. Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertje a Kölcsey
Központban.
O December 2–31., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O December 2., hétfő
Streets of Debrecen. Löki Viktor
fotókiállítása a Méliusz Központi
Könyvtárában. Megtekinthető január
4-éig.
O December 3., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia és
a Szélkirály + Meglepetés! Bérletes
előadás.
O December 3., kedd, 10.30
Mikulás-napi foglalkozás. Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz Központi
Könyvtárában.
O December 3., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O December 3., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub haladóknak
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O December 3., kedd, 16.30
Hennafestés. Kézműves foglalkozás
felnőtteknek a Méliusz Kartács Utcai
Fiókkönyvtárában.
O December 3., kedd, 17 óra
A Maticska Alkotó és Képzőművészeti Kör kiállításának megnyitója a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Megtekinthető január 3-áig.
O December 3., kedd, 17 óra
Lélekmelengető koncert a Debreceni Egyetem aulájában.
O December 4–január 12.
Kép-plasztikák. Wrábel Erzsébet
képzőművész kiállítása a Kölcsey
Központban.
O December 4., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia és
a Szélkirály + Meglepetés! Bérletes
előadás.
O December 4., szerda, 16.30
Zöld köztársaság Közép-Amerikában: Costa Rica. 1. rész: Vulkánok

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
földjén. Mező Szilveszter főmuzeológus vetített képes előadása a Déri
Múzeumban.

O December 4., szerda, 17 óra
Mini buszpanoráma. A debreceni
autóbusz-közlekedés 1950–2019
között. Balogh Tamás Zoltán
makettkiállításának megnyitója a
Méliusz Központi Könyvtárában.
Megtekinthető január 4-éig.
O December 4., szerda, 17 óra
Aktív Életért klub foglalkozása:
a Szerenád együttes karácsonyi
műsora a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O December 6., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia és
a Szélkirály + Meglepetés! Bérletes
előadás.
O December 6., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör klubfoglalkozásai a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O December 6., péntek, 14.30
Menő-Manó. Kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O December 6., péntek, 20 óra
Mörk // Nunki Bay Straship a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 4., szerda, 19 óra
Régizenei hangversenysorozat:
Telemann, a kifogyhatatlan a Debreceni Egyetem aulájában.

O December 7., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Csillaggyár.
Játékos foglalkozássorozat az
Agórában.

O December 5., csütörtök
Mikulásvárás: Joulupukki ismét
Debrecenbe érkezik a Kossuth téren.

O December 7., szombat, 17 óra
Bronzvasárnap. Szaunaprogramok
a Hotel Lyciumban.

O December 5., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.

O December 8., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány. A jég birodalma. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O December 5., csütörtök, 10 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia és
a Szélkirály + Meglepetés! Bérletes
előadás.
O December 5., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O December 5., csütörtök, 16.30
Zöld köztársaság Közép-Amerikában: Costa Rica. 2. rész: Függőhidak
az esőerdő fölött. Mező Szilveszter
főmuzeológus vetített képes előadása
a Déri Múzeumban.
O December 5., csütörtök, 17 óra
Faragott asztalok. Tripó Sándor
kiállítása a Józsai Közösségi Házban.
Megtekinthető január 10-éig.
O December 5., csütörtök, 17.30
Bolgár Mikulás-ünnepség az Újkerti
Közösségi Házban.
O December 5., csütörtök, 18 óra
Mikulás. Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O December 6., péntek, 14 óra
Betlehemes találkozó. A Debreceni
Görög Katolikus Betlehemes Csoport adventi műsora gyerekeknek a
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Humor a Fotográfiában
– Méliusz Központi Könyvtára,
november 16-áig
Panel: lét, közösség, esztétika
– Modem, november 17-éig
Történelmi sorsfordító kilencesek
– Újkerti Közösségi Ház, november 22-éig
Szerelmünk, Tokaj. Az Árpád
Művészeti Alkotó Közösség
kiállítása
– Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára, november 29-éig
Rendszerváltás Debrecenben
– Méliusz Központi Könyvtára,
november 30-áig
A Debreceni Fotóklub kiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődési
Központja, november 30-áig
A Kagán lovasa
– Déri Múzeum, december
31-éig
A piramisok országában
– Déri Múzeum, december 31-éig
Adybandi ébresztése, időszaki
kiállítás és múzeumi nyomozás
– Déri Múzeum, december 31-éig
Munkácsy más/kép(P)
– Déri Múzeum, december 31-éig
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Ma éjjel táncolnék
Jövőre, február 1-jén ismét megrendezi báli koncertjét a Kodály Filharmónia Debrecen, ezúttal az orfeumok hangulatának jegyében. Az exkluzív, svédasztalos vacsorával és több programmal egybekötött
estély különlegessége, hogy élő szimfonikus zenére
táncolhatnak és szórakozhatnak a vendégek, átélve
a századforduló és századelő klasszikus báljainak
hangulatát. Az est házigazdája Kautzky Armand
színművész, sztárvendégei Rácz Rita és Haja Zsolt,
a Magyar Állami Operaház művészei. Az eseményre
belépők már kaphatók (a Kölcsey Központ jegypénztárában, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, online a kodalyfilharmonia.jegy.hu-n), decem-

ber 23-áig „earlybird” áron. A Kodály Filharmónia
Debrecen saját bérletesei számára 20 százalék
kedvezményt biztosít a belépők árából! ■

Csárdáskirálynő

Csizmafényesítő hét

Minden idők legnépszerűbb és legtöbbet játszott operettjének bemutatójával nyitotta a novembert a Csokonai Színház. A statisztikusok szerint nincs egyetlen
perc, amikor a Föld valamelyik pontján (színházban,
koncerten, filmen, tévében, rádióban) föl ne csendülne Kálmán Imre valamelyik népszerű melódiája –
legtöbbször a Csárdáskirálynő egyik slágere.
Fülbemászó dallamok viszik előre a cselekményt,
de akár zene nélkül is remek színdarab lenne, hisz
egy izgalmas családi dráma bomlik ki az események
során a néző előtt, bohém szereplőkkel, szerelmi
bonyodalommal fűszerezve. Természetesen a végén,
ahogy azt a műfaj törvényei követelik, minden jóra
fordul.
Az operett legnagyobb slágereit mindenki ismeri:
A lányok angyalok; Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis
szád; Álom, álom, édes álom; Emlékszel még?;
Te rongyos élet; Az asszony összetör és – természetesen – a Hajmási Péter, Hajmási Pál.
Sokféle elvárásnak kell megfelelnie annak a színháznak, amelyik operett bemutatása mellett dönt,
s különösen igaz ez a Csárdáskirálynő esetében.
A Csokonai Színház ráadásul valódi meglepetéssel
várja nézőit. Az operettet novemberben és decemberben is több alkalommal játsszák. ■

Hihetetlen, de ismét küszöbön a Mikulás-váró program
a Vojtinában. A nagy szakállú öregúr december 3. és
8. között látogat el a bábszínházba, hogy A Csizmadia
és a Szélkirály esete című előadással kedveskedjen a
gyerekeknek. Talán még a rakoncátlan krampuszait is
elhozza! Az is lehet, hogy az előadás után más meglepetéssel is készül! De ezt csak az tudja meg, aki aznap
reggel kipucolja kis csizmáját, felkerekedik, és elmegy a
Vojtinába! ■

Gálakoncert
A Dorkász Szolgálat által jól ismert Kék Vödör
élelmiszer-gyűjtési időszak hamarosan elkezdődik.
Hogy még meghittebb legyen a karácsonyra való
készülődés, november 15-én szezonnyitó jótékonysági gálakoncert várja a közönséget. Ezen a pénteken 18 órától a debreceni Nagytemplomban fellép
Takács Nikolas, a kis TK, valamint a Szent Efrém
gyermekkórusa. A jótékonysági koncert fővédnöke
Papp László polgármester. Jegyek elővételben a
Kölcsey Központban válthatók 2500 forintos áron,
valamint a helyszínen 2990 forintért. ■

31

32

Őszi filmkavalkád

Jégvarázs 2.
Elza kalandja folytatódik az elmúlt évtized legsikeresebb
animációs filmjének következő részében. Ezúttal megtudhatjuk, miért született a hercegnő varázserővel. A válasz
egyszerre szólítja el a lányt és jelent veszélyt királyságára. Annával, Kristoff-fal, a tündéri hóemberrel, Olaffal és
Svennel együtt izgalmakkal teli utazásra indul, hogy fényt
derítsen a titokra. Legutóbb hatalma túl sok volt a világ
számára: most vajon mennyit jelent majd? n

Az ír
A zseniális rendező, Martin Scorsese monumentális, három
és fél órás alkotással tért vissza a mozivászonra. Az ír
bérgyilkos, Frank Sheeran életéről szóló maffiafilm olyan
színészek főszereplésével készült, mint Robert De Niro, Al
Pacino és Joe Pesci. Az ír egyik érdekessége az, hogy egyes
jelenetekben a színészek – fiatalító látványeffektusoknak
köszönhetően – évtizedekkel ifjabbaknak látszanak majd. n

Szép csendben
A #metoo-hoz kapcsolódó magyar film is mozikba kerül
novemberben. Az országos versenyre készülő zenekarhoz
csatlakozik az elsőéves Nóri. A tehetséges szólista, a 18
éves Dávid megsejti, hogy a 13 éves csellista lánynak
viszonya van a 60 éves karmesterükkel. Őrlődve a fiatal lány
és mestere között, a fiú nyomozásba kezd, hogy kiderítse az
igazságot. Vajon kinek fáj majd leginkább, ha kiderül, mi is
történt valójában? n

Moziműsor
Filmek az Apollóban
O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Múlt karácsony
Nov. 8–11., 20.15 (8-án 15.45-től is)
Nov. 9–10., 13.45
Múlt karácsony
Nov. 9–11., 16 óra
Múlt karácsony
Nov. 9–11., 18.15
Drakulics elvtárs
Nov. 14–20., 15.30
Drakulics elvtárs
Nov. 14–20., 17.45 (16-án és 17-én 13.15-től is)
Múlt karácsony
Nov. 14–20., 19.45
Az aszfalt királyai
Nov. 21., 20 óra
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Nov. 21–27., 15.30, 17.30
Jégvarázs 2.
Nov. 22–27., 19.45
Jégvarázs 2.
Nov. 23–24., 13.15
Mi újság, kuflik?
Nov. 23.–dec. 4., 15.15, 17.30 (30-án nincs)
Jégvarázs 2.
Nov. 23.–dec. 4., 19.45
Jégvarázs 2.
Nov. 30., 16 óra
Adventi filmes délutánok 2019
Nov. 30.–dec. 1., 13 óra
Mi újság, kuflik?
O SOÓS IMRE-TEREM
Drakulics elvtárs
Nov. 8., 17.45
Nov. 8–12., 19.45 (9-én 20 órától)
Midway
Nov. 8–13., 15.15 (9-én nincs)
Zombieland – A második lövés
Nov. 9., 17.30
Ernelláék Farkaséknál (Debreceni Irodalmi Napok)
Nov. 9–10., 13.30
Mi újság, kuflik?
Nov. 10–12., 17.15
Közönségsiker-sáv
Nov. 14–20., 15.15 (16-án nincs)
Downton Abbey
Nov. 14–20., 17.30 (15-én és 16-án nincs)
Közönségsiker-sáv
Nov. 14–20., 19.30 (15-én és 16-án nincs)
Álom doktor
Nov. 15., 20.30
Szép csendben
Nov. 16., 14.15
Sátántangó – Exkluzív vetítés
Nov. 17., 13.15
Mi újság, kuflik?
Nov. 21–27., 15.15
Szép csendben
Nov. 21–27., 16.45
Közönségsiker-sáv
Nov. 21–27., 18.45
Az ír
Nov. 23–24., 13 óra
Jégvarázs 2.
Nov. 28.–dec. 4., 15.30
Tőrbe ejtve
Nov. 28.–dec. 4., 17.45
Marriage Story
Nov. 28–dec. 4., 20.15
Lidérces mesék éjszakája
Nov. 30.–dec. 1., 13.15
Jégvarázs 2.
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Nov. 8–12., 20 óra
Nov. 8–13., 15.45
Nov. 8–13., 17.45
Nov. 9–10., 13.15
Nov. 13., 20 óra
Nov. 14–20., 16.30 (15-én és 16-án nincs)
Nov. 14–20., 18.30 (15-én nincs)
Nov. 14–20., 20.15 (15-én és 16-án 17.30-tól)
Nov. 15–16., 15.30
Nov. 15–16., 19.30
Nov. 21–23., 17.15
Nov. 21–27., 15.15
Nov. 21–27., 20.15
Nov. 23–24., 13.45
Nov. 24–27., 17.15
Nov. 28.–Dec. 4., 20 óra
Nov. 28.–Dec. 4., 15.45
Nov. 28.–Dec. 4., 18 óra
Nov. 30.–Dec. 1., 13.30

Terminátor: Sötét végzet
Szerelemre kattintva
Kontroll nélkül
Drakulics elvtárs
Midway
Van Goghok
Szép csendben
Monos
Szép csendben
Álom doktor
Álom doktor
Múlt karácsony
Valan – Az angyalok völgye
Jégvarázs 2.
Az aszfalt királyai
Tőrbe ejtve
Közönségsiker-sáv
Egy esős nap New Yorkban
Jégvarázs 2.

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket november 22-éig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között
a Erdélyi Zsolt túrakerékpáros
különleges naptárjából sorsolunk ki
két darabot. Ezt szerkesztőségünkben
vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Márton Bálintné, Harangos u. 31.
Máró Erika Éva, Böszörményi út 117.

a szemüveg nem luxus!

11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 11 éve működő, szokatlanul olcsó árairól
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze
müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre söté

Debrecen, Bethlen u. 46.
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe
mellett)
Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek
tartja.
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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Adventi koncertek
Idén is hangulatos programot ígér a közönségnek a Nagytemplomi
Adventi Koncertek sorozata, mely sorrendben immár a tizenkettedik.
December 2-án Veres Mónika „Nika” lép fel, vendége Heincz Gábor
„Biga” lesz. Egy hét múlva, december 9-én a hegedű világhírű sztárja
érkezik Debrecenbe: Lakatos Roby nem csupán kiváló zenész, de az
első nemzetközi improvizációs hegedűverseny is az ő nevét viseli, és a
Swing A La Django produkciójával feledhetetlen zenei élményt nyújt
majd. Ezen az estén vendégművészként egyébként Csík Lászó és Kozma
Orsi várja a közönséget, december 16-án pedig Gájer Bálint hozza el a
Swing karácsonyt a Nagytemplom falai közé. ■

O Privát. Helmut Newton több mint öt évtizedes
munkásságát lehetetlen kategorizálni. A műfajok felett
állt, képeiben összekapcsolta az eleganciát, a stílust és a
kukkolásra való hajlamot a divat-, a szépség- és a glamourfotózással. Életműve nemcsak páratlan, de utánozhatatlan
is. A divatfotózás nagyja, aki nem csupán ábrázolja, hanem
újradefiniálja a korszellemet; célja, hogy a képeken keresztül
izgalmas és meglepő történeteket meséljen el. Képeit a
debreceni közönség a Modemben láthatja. Fotó: © Helmut
Newton Estate, Courtesy Helmut Newton Foundation ■

Hűlt hely
A helyszín egy nyitott könyv, amiből meg kell tanulni olvasni
– vallják a kriminalisták.
Barakonyi Szabolcs négy éve foglalkozik forenzikus
esztétikával, és három éve készít Hajdú-Bihar megye legkülönbözőbb bűnügyi helyszínein dokumentarista fényképeket.
Megtalált helyzetükben, környezeti és áttekintő felvételeken
rögzíti a tetthelyeken fellelt tárgyakat, bűnjeleket. A nyilakkal
és számokkal jelölt környezet és tárgyak együttesével egy
sajátos nézőpontú imaginációt, ezen a szűrőn keresztül
pedig emberi sorsokat, drámai történeteket mutat be.
November 16-án, szombaton 17 órától Mucsi Mesi kurátor,
művészeti író társaságában tart tárlatvezetés a Batthyány
utcai B24 Galériában látható Hűlt hely – forenzikus esztétika
című kiállításon. ■

Debreceni Korzó
2019.
NOV. 8.–
DEC. 6.

Információs kiadvány
2019. november 8.–
december 6.

NAGYTEMPLOMI
ADVENTI KONCERTEK

FELLÉP A VILÁGHÍRŰ HEGEDŰS, ROBY LAKATOS IS

ŐSZI FESZTIVÁL

KONCERTEK, SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK,
TÁRLATOK ÉS CSALÁDI PROGRAMOK

Roby Lakatos lesz a Nagytemplomi Adventi Koncertek
egyik sztárvendége.
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Őszinte beszélgetés Stohl Andrással
Minden ember szeretne boldog, kiegyensúlyozott
és egészséges életet élni. Az élet azonban sok kihívást és nehézséget tartogat mindannyiunk számára ezen az úton. Lehetséges ennek ellenére,
hogy mégis minőségi és örömteli hétköznapjaim
legyenek? Elérhető a boldogság? Az Élet Katedrális előadásai megmutatják a valódi válaszokat.
Mi vár ránk „újrakezdőként” egy válás, egy
szakítás vagy egy rossz döntés után? Hogyan
lépjünk tovább? Hogyan gyógyítsuk meg a sebeinket? Hogyan bocsássunk meg magunknak és
másoknak? November 14-én 19 órától a Kölcsey
Központ Nagyterme különleges program helyszíne
lesz, a közönség őszinte beszélgetés részese
lehet Stohl Andrással, és elhangzik egy rendkívüli
előadás is a témában Orvos-Tóth Noémitól! ■
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