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Aki Debrecenben él vagy idelátogat, tapasztalhatja,
hogy ebben a városban nem lehet unatkozni. Debrecenben nagy tömegeket vonzó fesztiválok és kisebb
közösségeket érintő programok sorából egyaránt
válogathat minden generáció.
Az október igazi, minőségi programkínálattal
érkezik városunkba. A Pál utcai fiúk elsöprő hangulatú musicalváltozata a Csokonai Színházban, az orosz
zenei fesztivál klasszikus dallamai a Nagytemplomban és a Kölcsey Központban, a Déri Múzeum kagán
lovast megidéző tárlata és Modem kiállításai szintén
sokakat vonzanak. Ezek mellett természetesen ott
a helyünk a stadionban a DVSC futballmérkőzésein,
vagy a Hódosban, ahol láthatjuk, milyen kemény
küzdelem hozhat sikereket a női kézilabdacsapat
számára. A Jégcsarnok főleg a fiatalabbak körében
népszerű helyszín, a Debreceni Művelődési Központ
intézményei pedig az Idősek hónapja jegyében
kiemelten a szépkorúakra fókuszálnak rendezvényeikkel. A Kistemplomban orgonaavató koncertek sora
várja a közönséget, az Apolló moziban a filmpremierek mellett rövidfilmek fesztiválja, a Vojtinában pedig
mesés bemutatók, melyek az egész család számára
felejthetetlen élményt nyújtanak.
Októberben azok sem unatkozhatnak, akiket a tudomány világa vonz, az Agóra kapuja nyitva, lépjenek
be! A családoknak tudományos kikapcsolódást kínálunk, a gyerekeknek interaktív játékokat és klubok
sorát, a tanároknak élménypedagógiát. A szokásos
rendezvények mellett októberben a kémia világára
fókuszálhatnak látogatóink: a középiskolások a BASF
Chemgeneration elnevezésű, interaktív tudományos
programjába csatlakozhatnak – Magyarországon
egyedül Debrecenben.
Somogyi Béla
az Agóra Tudományos Élményközpont
ügyvezetője
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Eredő
Jelenet a Lidérc úr című filmből

Malter az Apollóban
Fiatal és független filmesek legújabb filmjeit hozza el
az Apollóba a Malter Fesztivál. Október 15-én és 16-án
különleges mozizáson vehet részt a debreceni közönség
(jelképes értékű, százforintos regisztrációs jegy fejében).
Nagyon sokféle alkotást láthatunk majd, többek között,
animációs, akció- és játékfilmeket is. Ezek, természetesen,
mind rövidfilmek, s nem egy közülük már a nagyvilágot is
megjárta, és besepert jó néhány elismerést. S ami nem
mellékes: ezeket a filmeket szinte kizárólag fesztiválokon
láthatja a közönség – például itt, Debrecenben!
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, akikkel lesz
egy beszélgetés is október 16-án 16 órától. A 24 döntős
magyar rövidfilm mellett most először egy nemzetközi
versenyfilm-válogatást is megtekinthetnek a nézők.
A fesztiválra a világ minden tájáról érkeztek filmek, olyan
országokból, mint Irán, Bulgária, Dél-Korea, Lengyelország,
Venezuela, Görögország, Németország, Egyesült Államok,
Uruguay, Spanyolország, Kanada, Portugália, Ukrajna.
(Ezeket a filmeket eredeti nyelven, angol felirattal vetítik a
Malter Fesztiválon.)
Az előzetes tervek szerint október 16-án 20 órakor kezdődik a díjkiosztó ünnepség, majd
a nyertes és a különdíjas filmek
vetítése.
A fesztivál részletes programját, vetítési rendjét és digitális
programfüzetét a mellékelt QR-kód
segítségével találják meg! ■

O Az aranyszőrű bárány: bérletszünetes előadás október 20-án a Vojtina Bábszínházban

Folytatódik a művelődéstörténeti sorozat a Belvárosi
Közösségi Házban. Az előadások szerdánként 18.30 órakor
kezdődnek. Október 9-én Véghelyi Péter nyelvünk eredetéről beszél A magyar nyelv halmain át az élő Istenhez című
előadásában. A magyarok kaukázusi élete a megtalált
rováskrónika szerint: október 16-án Mandics György írót,
művelődéstörténészt hallhatjuk, 30-án pedig Szántai Lajos
műveltségkutatót, aki Hunyadi Mátyás korát idézi fel a Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig című sorozat keretében. November
6-án Bognár Ferenc lesz
az Eredő vendége: Jász
őstörténet – magyar
őstörténet című előadásával Horvát István előtt
tiszteleg, Szántai Lajos
pedig november 13-án a
Mohács utáni időszakról
beszél. ■

Farkas a múzeumban

Mónus József, a Fehér farkasként is ismert többszörös világrekorder távlövő íjász ellátogat a Déri
Múzeum tematikus régészeti napjára. A Kagán lovasa
című kiállításhoz kapcsolódó eseményt a Múzeumok
Őszi Fesztiválja programjaként rendezik meg. Október 12-én délelőtt 10-től a Díszteremben elsőként
Lőrinczy Gábor régész tart előadást Az avarok
fegyverzete a régészeti leletek alapján címmel, majd
ezt követően hallhatjuk Mónus Józsefet. A tematikus
nap délelőtti programjait Szombathy Gábor régész
előadása zárja a Kora avar kori íj rekonstrukciós
kísérlete a régészeti leletek tükrében címmel.
Az érdeklődők 13 órától a Medgyessy Ferenc
Emlékmúzeum udvarán láthatják a Fehér farkas különleges bemutatóját, majd maguk is kipróbálhatják
az íjászatot. ■
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Ortodox szakrális zene a református Nagytemplomban
Bátran állítható, hogy Csajkovszkij az első helyen
áll az orosz komponisták népszerűségi listáján.
Előkelő pozícióját nem csupán zenéjének mélysége,
szakmai tökéletessége indokolja, hanem az a tény
is, hogy szinte valamennyi műfajban kiemelkedőt
alkotott. Korán felismerte, hogy az emberi hang az
érzelmek legközvetlenebb kifejezésére alkalmas.
A Vesperás 1881–82-ben született megzenésítésé-

vel a szláv gyökerekhez igyekezett visszatérni.
A 17 tételből álló, mintegy háromnegyed óra időtartamú mű gerincét zsoltárok, himnuszok, litániák
és antifónák alkotják az ortodox liturgia szerinti
elrendezésben. A ritkán hallható művet október
11-én 19.30 órától – a Kodály Kórus előadásában
– a református Nagytemplomban hallgathatja meg
a közönség. ■

Működik a kémia az Agórában
Hányszor lehet újrahasznosítani a papírt? Létezik-e
olyan műanyag, amely pár hét alatt lebomlik a természetben? Oldatból kinyerhető-e szilárd fém? A BASF
Chemgeneration elnevezésű, interaktív tudományos
programjában középiskolások kaphatnak választ ezekre
a kérdésekre. A különleges kísérleti foglalkozásokba Magyarországon egyedül Debrecenben, az Agóra
Tudományos Élményközpontban kapcsolódhatnak
be a diákok. A program – a kémia népszerűsítésén
túl – segíti a fiatalokat annak megértésében, hogy
a természettudományok miként járulhatnak hozzá a
fenntartható fejlődéshez. A kísérletek során a résztvevők újrahasznosíthatják a papírt, olyan rendszereket
hozhatnak létre, melyek szűrik a szennyezett vizet,
fémelektrolízist végezhetnek, valamint megismerkedhetnek speciális műanyagtípusokkal. A foglalkozás
minden diáknak szól, nem kizárólag a kémiában vagy
más természettudományos tantárgyakban jeleskedőknek. A Chemgeneration programot a BASF, a világ
vezető vegyipari vállalata Közép-Európa néhány rangos
egyetemével és tudományos intézményével együttműködve hozta létre, és 2018 óta nagy sikerrel működik
az Agórában. ■

Irány a grund!
Az új évad első bemutatója a Csokonai Színházban
A Pál utcai fiúk című zenés játék, a közismert Molnár
Ferenc-regény zenés színpadi adaptációja, a Dés László,
Geszti Péter és Grecsó Krisztián szerzőhármas tollából.
„Grecsó Krisztián remek szövegkönyvet írt; az átiratban
egyáltalán nem érződnek a szükségszerű ugrások, kihagyások. A dalszövegek és egyáltalán maguk a zenés
betétek remekül illeszkednek a prózai szövetbe; a dalok
mind-mind hozzáadnak valamit az élményhez. A zene
pedig olyan popzene, ami magával ragadja a közönséget” – ajánlja a darabot a rendező, Keszég László.
A darabban szereplő fiatalok valamelyest idősebbek,
mint az eredeti regényben szereplő fiúk. Molnár Ferenc
szereplői 9-10 évesek, a castingra jelentkezők és a kiválasztottak 16 év felettiek, hisz 9-10 éves gyerekekkel
nem lehetne egy ilyen kimerítő és rendkívüli fegyelmet igénylő próbafolyamatot végigcsinálni. A hangi
adottságok mellett arra is figyeltek, milyen a színpadi
jelenléte a jelentkezőnek. Nemecsek szerepében Bodnár
Erik, Bokáéban Pásztor Ádám, Áts Feriében Szőke Olivér
látható az első szereposztásban. ■
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Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választásokról
A debreceni választópolgárok polgármestert, 23 egyéni
választókerületben önkormányzati képviselőket, valamint nemzetiségi önkormányzatokat választanak október 13-án. A szavazás tudnivalóiról a Helyi Választási
Iroda vezetőjét, Szekeres Antal címzetes főjegyzőt kérdeztük.
– A korábbiakhoz képest van-e lényeges változás a szavazás
módjában?
– Városunkban 137 szavazókör működik. Fontos változás,
hogy megszűnik a „külön nemzetiségi szavazókör”, vagyis
a – legkésőbb szeptember 27-éig benyújtott kérelem alapján
– nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok ugyanabban a szavazóhelyiségben adhatják le voksukat a polgármesterjelöltre, az egyéni választókerületi képviselőjelöltre és a
nemzetiségi választáson induló jelöltre, listára. A szavazás
október 13-án – vasárnap – reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A választópolgár abban a szavazóhelyiségben tud szavazni,
amely a választási értesítőjében szerepel. A 19 órakor sorban
álló választópolgárok még szavazhatnak. A választópolgárokat szavazóköri névjegyzékbe vételükről és a szavazással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a Nemzeti Választási Iroda augusztus 23-ig postai úton, értesítő megküldésével
tájékoztatta. Ha a választópolgár nem kapta meg az értesítőt, vagy az megsemmisült, elveszett, a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítőnek a szavazókörben
való felmutatása egyébként nem feltétele a szavazásnak.
– Mindenképpen vigyük-e viszont magunkkal a személyi igazolványunkat, lakcímkártyánkat?
– A választópolgárok választójogukat a szavazókörben személyazonosságuk és személyi azonosítójuk vagy lakcímük
igazolását követően gyakorolhatják. A személyazonosság
igazolására a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, a régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, az ideiglenes személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély és az útlevél is alkalmas. Az egyes
okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor átvételi
elismervényként kapott A4-es nyomtatott lap azonban erre
a célra nem használható! A lakcímkártya a személyi azonosító és a lakcím igazolására egyaránt megfelelő. Érvényes
okmányok bemutatása nélkül nincs lehetőség a szavazásra!
Amennyiben azonban a választópolgár a szavazás napján
érvényes igazolványával visszatér a szavazóhelyiségbe, és
igazolja a szavazáshoz szükséges adatait, leadhatja voksát.
– Milyen módon adhatjuk le szavazatunkat?
– Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a választópolgárnak két szavazólapot ad át: a polgármester-választás és az önkormányzati képviselő-választás
szavazólapját. A nemzetiségi névjegyzékbe felvett választópolgárok e két szavazólap mellett természetesen nemzetiségi – zöld színű – szavazólapokat is kapnak. A szavazatszámláló bizottság a választópolgár jelenlétében a szavazólapokat
azok bal felső sarkában lebélyegzi. A szavazólapok átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű
aláírásával igazolja. A szavazás titkosságának biztosítása
érdekében a szavazatszámláló bizottság a szavazólapokkal
együtt azok elhelyezésére szolgáló borítékot is ad, a szavazólapok kitöltésére pedig szavazófülke áll rendelkezésre.
Érvényesen szavazni a szavazólapon szereplő jelölt neve

melletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal lehet. A választópolgárok szavazatukat
az urnában helyezik el.
– Aki ennek szükségét
érzi, segítséget is kérhet
a szavazáshoz?
– Igen, a választópolgárok a szavazáshoz
segítséget is igénybe
vehetnek. Az a válaszSzekeres Antal,
tópolgár, aki nem tud
a Helyi Választási Iroda
olvasni, illetve, akit tesvezetője
ti fogyatékossága vagy
egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő,
ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes segítségét veheti igénybe. A látássérült választópolgárok részére – azok korábbi kérelme alapján – a szavazatszámláló bizottság Braille-írással ellátott szavazósablont
ad át.
– Aki szeretne szavazni, de valamilyen ok miatt nem tudja
felkeresni a szavazókört, az mozgóurnát kérhet?
– Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A kérelem legkésőbb a szavazás napján, október 13-án – vasárnap – 12 óráig nyújtható be.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi
azonosítóját, és ha lakcímétől eltérő helyre kéri a mozgóurna kivitelét, akkor azt a címet, valamint a mozgóurnaigénylés okát.
– Milyen egyéb, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemre van lehetőség?
– Átjelentkezésre irányuló kérelemmel a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat az a választópolgár, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik
napon – azaz június 26-án – és az átjelentkezésre irányuló
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a
szavazás napjáig tart. Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
– Hogyan alakul ki a választás eredménye?
– Az önkormányzati választáson érvényességi küszöb nincs.
Polgármester és egyéni választókerületi képviselő az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Debrecenben
összesen 32 önkormányzati képviselői mandátum szerezhető meg, a 23 egyéni választókerületi mandátum mellett
9 kompenzációs listás. A kompenzációs lista az egyéni
választókerületben összesített töredékszavazatok – azaz
mandátumot nem eredményező érvényes szavazatok – arányában kap mandátumot. Városunkban a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményeként
kilenc nemzetiségi – bolgár, görög, lengyel, német, örmény,
roma, román, ruszin, ukrán – önkormányzat alakulhat.
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Debreceni szakember
az elnökségben
Idén harminc éve, hogy
megalapították a Helyi
Televíziók Országos
Egyesületét, mely immár
kilencven helyi televíziót
tömörít. A megalakulás kerek évfordulóján
jubileumi ünnepséget
szervezett az egyesület
szeptember 25-én a
budapesti Vigadóban.
Az eseményen Hende
Csaba, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a
helyi televíziók hitelesen számolnak be a települések
híreiről, emellett nemzeti missziót látnák el; a vidéki
Magyarország történelemkönyvét írják a mikrofonjaikkal
és kameráikkal. Hende Csaba hozzátette, a helyi televíziók archívumainak digitalizációjára és kereshetővé
tételére állami forrást igyekeznek találni.
Az ünnepséget követő közgyűlésen a Helyi Televíziók
Országos Egyesülete tisztségviselőkről döntött: ezek sorában az elnökség tagjává választották Szabó Józsefet,
a Médiacentrum Debrecen igazgatóját. ■

A debreceni sporttévé
Idén is hat sportág hét csapatának mérkőzéseit közvetíti a Debrecen Televízió, és új sportmagazin is indul a
100 éves DEAC tiszteletére.
Labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, jégkorong, futsal. Ez az a hat sportág, melyek rendszeresen
megjelennek a DTV képernyőjén ebben a sportszezonban is. A DVSC labdarúgócsapata, a DVSC női
kézilabdacsapata, a DVSE vízilabdacsapata, valamint a
DEAC férfi kosárlabda-, jégkorong- és futsalcsapata is
rendszeresen látható a képernyőn. Az említett egyesületeken kívül a berettyóújfalui Mezei-Vill Futsal Club
összecsapásait is közvetíti felvételről a helyi tévé.
A közvetítések mellett tematikus magazinműsorok
teszik még sportosabbá a Debrecen Televíziót. A Hajrá
sportmagazin hétfőn, szerdán és csütörtökön látható,
míg a Csak a Loki ebben a szezonban négyhetente
jelentkezik – legközelebb október 18-án.
Az idén százéves DEAC-cal együttműködve, a jubileum alkalmából új sportmagazin indul a DTV-ben, melyben az egyesület mind a 23 szakosztálya megjelenik,
köztük a hét élvonalbeli is. ■

Rendszerváltó televíziók
Új, a rendszerváltozás korát megidéző film készült a
Médiacentrum Debrecen műhelyében – a Szombathelyi
Médiacentrum felkérésére. Az alkotást első ízben a
Helyi Televíziók Országos Egyesületének harmincadik
jubileumi ünnepségén vetítették le.
Mint a film rendezője, Vojtkó Ferenc felidézi, közösségi, kábel és helyi televíziók szárnypróbálgatásai
futottak bele az éterbe több mint három évtizeddel
ezelőtt. A 80-as évek derekától ugyanis Magyarországon városról városra sorra született meg az igény,
hogy helyben, helyieknek szóló tartalom jelenjen meg a
televízióban is.
Ehhez azonban egészen különleges dolognak kellett
történni az országot uraló kommunista vezetésben.
Kialakult egy értékválság, ami az 1980-as évtizedben
a szocializmus egész blokkjára kiterjedt. Az MSZMP-én
belül is elkezdődött az önkritikus kommunista múltfeltárás és -újraértékelés, ami meglehetősen újszerű
jelenség volt. Az izzadságszagú kezdeményezést végül
a Gorbacsov nevéhez fűződő peresztrojka pecsételte
meg.
Ezzel párhuzamosan a Magyar Televízióban is
reformfolyamatok indultak el a 70-es években. Ennek
eredményeként 1976. november 24-én megkezdte
működését két, nem budapesti székhelyű tévéstúdió az
országban: Pécsett és Szegeden. A regionális televízió
képviselői felismerték a tudósítói hálózat szükségességét. Ennek eredménye, hogy 1979. április 2-án az ország első kábeltévés kísérleti adása kifutott az éterbe
a következő szlogennel: Vízcsap, gázcsap, hírcsap! Az
engedélyeztetés azonban hosszas folyamat volt, 1984ben adták ki a közösségi televízió működési engedélyét.
A helyi tévére nem volt felkészülve az akkori politikai vezetés, így még a kritikus hangnemet is elnézték.
A feddés elmaradása egyértelműen jelezte, hogy
Magyarországon elindult valamiféle politikai lazulás,
változás, reform. Ezzel pedig a helyi televízióknak
egészen különleges szerep jutott. Megkerülhetetlenné
váltak, így a rendszerváltás előkészítésében, rögzítésében, követésében meghatározók lettek, helyben pedig a
legfontosabb helyi hírforrásnak tekintették őket.
Ezt a különleges közelmúltat mutatja be a 28 perces dokumentumfilm egészen sajátos módon, különleges archív felvételekkel. A „Rendszerváltó televíziók”
című alkotást hamarosan a Duna Televízió, majd a DTV
képernyőjén is láthatja a közönség. ■
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Ultramodern
teniszcsarnokot avattak
A tanév kezdetéhez kapcsolódva új teniszközpontot adtak át a
Debreceni Egyetem Böszörményi
úti területén. A négy kemény pályát
magában foglaló létesítmény az
egyetemi sportinfrastruktúra ékköve
lett – hangzott el az átadóünnepségen.
A csarnokban négy teniszpálya,
két iroda, több szekrényes öltöző,
egy közösségi tér kapott helyet,
amit üvegfal választ el a pályáktól.
Az emeleti részen hetven hallgató számára kialakított tanterem
van, emellett negyven férőhelyes
helyiség szolgálja még az oktatást.
A pálya fölött száz férőhelyes lelátó
is épült, de ezen a szintet foglalja el
a Sportgazdasági és -menedzsment
Tanszék is.
A csarnok 860 millió forintból
épült, ami nagyrészt egyetemi for-

rás, a kormány pedig a beruházás
31 százalékát vállalta.
A létesítmény egyik pályáját Temesvári Andrea Grand Slam-győztes
teniszező és a debreceni Máthé
Gábor siketlimpiai teniszbajnok
bemutatómérkőzésével avatták fel.
A jövővel kapcsolatban elhangzott az is, hogy a csarnok szomszédságában további két szabadtéri
kemény pálya, valamint hat salakos
játéktér készül a teniszezők számára, a kézilabdázók és a küzdősportok szereplői pedig egy fedett
csarnokot kapnak a fejlesztési ciklus
következő szakaszában.
Szilvássy Zoltán rektor hangsúlyozta, az egyetem szempontjából
meghatározó, hogy a sporton keresztül építik fel a brand jó részét,
amire Angliában és az Egyesült
Államokban bőven van példa. Deb-

recenben, amit brand alatt értünk,
annak jelentős köze van a sporthoz,
komoly sportinfrastruktúra van –
az egyetemhez köthetően – a városban. A sportolók számára pedig
vonzerő lehet, hogy ezen az egyetemen folytassák tanulmányaikat,
DEAC együttesét erősítve érjenek el
sportsikereket.
– Az oktatóport-, hobbisport-,
tömegsport-funkciójában is igazi
teniszparadicsom jött létre. Ez nem
a debreceni egyetem döntésétől,
hanem a polgármestertől származik, hiszen lakossági igény indukálta. Kevés ilyen lehetőség volt eddig
a városban. Az egyetem és a város
együttműködésének is gyümölcse,
ezért van a csarnok az egyetem
területén – mondta a rektor.
Papp László, Debrecen polgármestere azt mondta: néhány tenisz
iránt elkötelezett szülő javaslatát
karolta fel az önkormányzat; a
fejlesztés jól mutatja a város és az
egyetem együttgondolkodását.
A harmadik szereplő a kormány,
mely pénzt adott a beruházáshoz.
– Büszke vagyok arra, hogy olyan
egyetemünk van, amely Debrecenhez hasonlóan gondolkodik a sportról. Bizonyos tekintetben a várost is
megelőzve fejleszti a sportot, más
világhírű egyetemekhez hasonlóan
– nyilatkozta a polgármester. ■

Megújult a debreceni salakmotor-stadion
A Speedwolf Debrecen egyesület
irányításával komoly korszerűsítési
munkálatokat végeztek a Gázvezeték utcai oválon, s megújult
az ország legnagyobb múltú,
nemzetközi tradíciókkal rendelkező
salakmotoros stadionja.
Felszedték a több évtizedes
salakburkolatot, aminek helyére
összesen kétezer tonna anyagot
dolgoztak vissza. A pálya ívét 16ról 19 méterre szélesítették ki, és
egy 4 fokos dőlést is kapott; ezzel
gyorsabb lett. Újrafestették a nézőtér korlátjait, füvesítettek, és az
elektromos hálózatot is kicserélték.

Új légpalánkrendszer is épült a
biztonságos versenyzés érdekében,
a fő lelátó pedig kétezer széket
kapott. A fejlesztést 40 millió
forinttal támogatta a debreceni
önkormányzat.

Papp László polgármester a
munkálatok miatt augusztusról
szeptember közepére áthelyezett
44. Debrecen Nagydíj rajtja előtt
megtartott átadóünnepségen
azt mondta, hosszú idő után újra

visszatér a salakmotorsport a
városba.
– Az önkormányzat is támogatta a Speedwolf Debrecent, és
láthatóan jó helyre került a pénz.
Örülök, hogy egy nagyon népszerű sportág új lendületet kaphat
ennek a fejlesztésnek köszönhetően a városban – hangsúlyozta a
polgármester a hatezer néző előtt
rendezett viadalt megelőzően. ■
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Szerény szezonnyitó Lokimérleg: három-három
Ahogy kezdődött, minden várakozásunknak megfelelt,
s aztán bajnoki győzelmi tripla a Kisvárda (4–1), a ZTE
(3–2) és a Honvéd ellen (3–2). Kilenc pont, látványos
játék, tíz adott és öt kapott gól.
Ekkor azonban megtorpant a Loki: a három
győzelmet zsinórban három vereség követte. Jött az
újonc kaposváriak elleni hazai bukta (0–1), az Újpest
otthonában egy balszerencsés vereség (2–3), majd az
itthoni zakó a Felcsút ellen (1–2). Nem ilyen kora őszre
számítottunk.
Megtört az a lendület, amely az Európa Liga selejtezőjében nyújtott tisztességes szereplés hullámain egy
ideig még vitte előre a csapatot. Mi lehet a visszaesés
oka? Leginkább talán az, hogy a későn érkezett új
csapattagok (Garba, Trujics és Adeniji) az elején még
hozták az elvárhatót, ám az állandó meccsterheléshez
nem tudtak illeszkedni, megfelelő felkészülési háttér
nélkül hamar tompává, sérülékennyé váltak.
Az újpestiek elleni hajrávereség indokolható a
balszerencsével, ám a nullapontos két hazai meccsen
csapatként szerepelt formán kívül Herczeg András csapata: az újonc somogyiak taktikus játékkal őrizték korán
megszerzett előnyüket, a felcsútiak pedig egyszerűen
jobbak voltak, akkor is, ha kaptak egy ajándék gólt a
debreceni védelemtől, s akkor is, ha voltak (kihagyott)
Loki-helyzetek.
A legutóbbi bajnokságban sokat hiányoltuk a
gólérzékeny játékot; ez talán az új szezonban nem
lesz probléma. A védelem azonban labilis, könnyen átjátszható, a középpályán pedig nagy szükség van Bódi
visszatérésére, hogy ne csupán a védelem segítésére,
hanem a kreatív támadómunka előkészítésére is jusson
erő.

Küzdelem a kaposváriakkal (fotó: dvsc.hu)

A gödörből való kikászálódás nem lesz egyszerű,
de mindenképpen szükséges, hiszen az élbolyból máris
visszacsúszott az NB I középmezőnyébe a DVSC. Egyedüli vigasz, hogy az NB III-as Sárvár ellen idegenben
erőlködés nélkül (3–0) jutott a kupában a legjobb 64
közé a csapat. ■

Program:
Október 5.: 	
Október 6.: 	
Október 12.:
Október 19.: 	
Október 20.: 	
Október 26.: 	
Október 27.: 	
Október 30.: 	

Fehérvár–DVSC
Cegléd–DEAC és Gyöngyös–DVSC II
DEAC–ESMTK és DVSC II–Diósgyőr II
DVSC–Diósgyőr
Eger–DEAC és Hatvan–DVSC II
Mezőkövesd–DVSC
DEAC–Füzesgyarmat és Putnok–DVSC II
DEAC–MTK, Tatabánya–DVSC,
Berettyóújfalu–Siófok (Magyar Kupa)
November 2.: 	 DVSC–Paks
November 3.: 	 DVSC II–Tállya és Gyöngyös–DEAC
November 9.: 	 DVSC–FTC
November 10.: DEAC–Diósgyőr II és Ózd–DVSC II

Nagy célok a DEAC kosarában
A korábbinál nagyobb célkitűzést
fogalmazott meg a klub; ennek
érdekében a költségvetést is megemelték az NB I-ben szereplő férfi
együttesnél.
A legutóbbi szezonban épphogy
lemaradt a rájátszásról a DEAC,
hiszen a csapat a kilencedik helyen
végzett. Az új bajnoki idényben a
klub szeretne a legjobb nyolc közé
kerülni – mondta Becsky István
szakosztályvezető.
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja a szakosztálynál
folyó tudatos építkezést emelte ki.
Emlékeztetett arra, hogy a DEAC
az első élvonalbeli szezonjában
a bennmaradásért küzdött, a
2018/19-es szezonban a felsőházi
rájátszásról még lemaradt, de a

Magyar Kupában megszerezte a
bronzérmet, idén pedig már a bajnokságban is komolyabbak a célok.
Lóczi Lászlóné Kovács Marianna,
a DEAC ügyvezetője elmondta:
annak érdekében, hogy a tavalyinál
magasabb célokat tudjanak elérni,
a büdzsét mintegy tíz százalékkal
megemelték.
Nagy változásokon ment át
az együttes a nyári időszakban.
Saját kérésére távozott a gárda
vezetőedzője, Berényi Sándor (a
közelmúltban nevezték ki a magyar
U16-os válogatott szakvezetőjének).
A távozó mester utódjául korábbi
segítőjét, a 26 esztendős Kovács
Adriánt javasolta.
Új igazolásként érkezett Debrecenbe Tóth Ádám, Lluis Costa,

Demarcus Harrison, Somogyi
Ádám és – egy év amerikai kitérőt
követően – visszatért a csapathoz
Isaiah Armwood. A legutóbbi keret
meghatározó játékosát, a montenegrói Milos Borisovot sikerült
megtartani. Távozott a klubtól
Ivosev Tamás, Daniel Amigo, Henry
Dugat, Velkey János, Kósa Tamás és
Kozák Márton.
Kovács Adrián vezetőedző hangsúlyozta: az új játékosokat sikerült
beépíteni a csapatba, ezért optimistán várja a bajnokságot, amelyben
a DEAC dinamikus kosárlabdát,
agresszív védekezést szeretne majd
bemutatni. Milos Borisov szerint
reális cél lehet, hogy az alapszakasz
végén a legjobb négy közé kerüljön
az együttes. ■
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A debreceni docens indul
a versenyek versenyén
Dr. Varga Zoltán szinte a hazai triatlonsport megszületése óta ott van a sportág sűrűjében. Most élete egyik
legfontosabb versenye előtt áll. A Debreceni Egyetem
orvosi karának Biofizikai Intézetében dolgozó 50 esztendős docens októberben a sportág legrangosabb
versenyének számító ironman-világbajnokságon, az
amerikai Hawaii szigetén vesz részt.
– Idén lesz 33 éve, hogy az első versenyemen
elindultam. Magyarországon 1984-ben rendezték
meg a legelső triatlonversenyt, én már 1986-ban
ott voltam, így tehát eléggé az elején belekerültem a

sűrűjébe – nyilatkozta az előzményekről a Dehirnek
adott interjúban.
A vb-kvalifikációt jelentő frankfurti Ironmantriatlonon kategóriája több mint négyszáz résztvevőjéből a tizedik helyen végzett a 3,8 km úszást, 185
km kerékpározást és 42,2 km futást egyvégtében
tartalmazó megméretésen.
A triatlonista általában heti 9-10 edzésen vesz
részt. Hajnalban úszik, délután van még egy tréning,
hétvégén pedig több.
– Ebben az évben a világbajnokságra kvalifikáló
verseny és azután a hawaii-i vb volt a célom. Mivel
ez egy nagyon hosszú verseny lesz, az edzéseken is a
hosszú táv dominál, 4-6 órát biciklizek, 2-3 órát futok.
Hawaii versenye azért nagyon fontos, mert itt
született meg a triatlon negyven évvel ezelőtt. Ez a
nagybetűs verseny, amit a legtöbb triatlonos életében
egyszer szeretne megcsinálni.
– Izgulok, mert olyan keménynek ígérkezik a
verseny, és mindent megteszek, hogy jól sikerüljön,
de ez egy nagyon válogatott mezőnyt felsorakoztató
világbajnokság lesz. Tisztes helytállást szeretnék; az
a lényeg, hogy ne rogyjak meg, ne kelljen sétálnom
futás helyett. Az októberi verseny után ilyen hosszú
távon már valószínűleg nem fogok elindulni a sok
idő és energiabefektetés miatt, rövid távon viszont
mindenképpen folytatnám, hiszen a triatlon nagyon
fontos része az életemnek. ■

Születésnapos Szívtiprók
Nagyon készül a Diósgyőr elleni október 19-i bajnoki
meccsre a 25 éves Szívtiprók Ultras Debrecen nevet
viselő szurkolói csoport. A társulat mind a város, mind
a klub életében fontos szerepet játszik, sőt az elmúlt
két és fél évtizedben Európa sok országa, városa
megismerte Debrecen, a DVSC és a SZUD nevét a klub
labdarúgó- és kézilabda-összecsapásain.
A debreceni szurkolói csoport 25. születésnapjának
megünneplését tűzte ki célul a labdarúgó NB I. keleti
rangadójára. Szándékuk, hogy az október 19-ei évfordulóra az egész Loki-közösséget megmozgassák. Amint
azt Facebook-oldalukon írják: az ötletelést már hetekkel
ezelőtt elkezdték, koreográfiával és egyéb látványelemekkel készülnek, így azt már most garantálhatják,
hogy a megalakulásuk óta eltelt negyedszázadhoz
méltó ünneplés és szurkolás várható a találkozón. ■

W&B PC
Informatika Kft.

O Pc-k notebookok,
O perifériák, nyomtatók
O informatikai eszközök
javítása karbantartása.
pasztalat

25 év szerviz ta

4031 Debrecen, Angyalföld tér 16. fsz.
mail: wbservicekft@gmail.com
tel.: 06 52/780-787

Fotó: dvsc.hu

Dani debreceni csodagólja
Magyar játékos, Zsóri Dániel kapta a FIFA-gálán az elmúlt szezon
legszebb góljának járó Puskás-díjat. Az ifjú csatár néhány nappal
19. születésnapja előtt a világfutballnak a milánói Scala Operaházban tartott díszünnepségén vehette át a labdarúgó-szakemberek
által megszavazott kitüntetést. A DVSC és a Ferencváros februári bajnokiján ollózott meccsnyertes debreceni találat megelőzte – többek
között – a Barcelona sztárjátékosa, Lionel Messi trükkös emelésből
szerzett gólját is.
A csodagól nem csupán a fiatal játékost, de a DVSC-csapatát,
Debrecent és a Nagyerdei Stadiont is a világfutball pódiumára emelte, hiszen a földkerekség minden országában láthatták a különleges
ollózó mozdulattal elért találatot.
A Nagyváradon született fiatal (aki az új bajnokságban már a
fehérváriak színeiben szerepel) 16 esztendősen került a Debreceni
Labdarúgó Akadémiához. Fejlődése talán legfontosabb időszakaszában a DLA pallagi birodalmában Sándor Csaba, Szatmári Csaba,
Fikker Ferenc, Szalánczi Zoltán és Zsíros György is sokat tett azért,
hogy képes legyen ilyen bravúros mozdulatra – nem beszélve a
Loki-edző Herczeg Andrásról, aki a rangadó 81. percében bizalmat
szavazott az ifjúnak, s pályára küldte élete első NB I-es meccsére.
Tizenkét perccel később megszületett a mérkőzés győztes gólja, mint
később kiderült: a világfoci elmúlt idényének legszebb találata. ■
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Előttem az utódom:
rutin és fiatalság is húzza a Lokit
Bulath Anita és Vámos Petra – óriási tudás és szikrázó
tehetség; mindkettő hozzájárult a Loki villámstartjához.
Mind tudhatjuk, öt mérkőzéséből négyet megnyerve,
veretlenül áll a tabellán a DVSC Schaeffler, úgy, hogy már
játszott a csapat a Fradi és a Vác vendégeként is.
Két nagyszerű irányító mozgatta a gárdát. Két világot,
két korszakot, két végletet képviselnek ők. Egyikük –
Bulath Anita – már közel háromszáz meccset játszott a
magyar felnőtt mezőnyben, ahol több mint 1200 gólt
lőtt. Játszott kétszer Dániában és a Horvátországban is,
a magyar válogatottban 85. alkalommal szerepelhetett,
195 gólt szerzett ezeken a mérkőzéseken.
Másikuk – Vámos Petra – legutóbb, a Békéscsaba
ellen játszotta ötödik felnőtt NB I-es mérkőzését, ezeken
13 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját. Tagja,

sőt csapatkapitánya a nyáron Győrben százszázalékos
teljesítménnyel Európa-bajnoki címet szerző magyar
junior válogatottnak.
Szóval, ég és föld, mondhatnánk, pedig dehogy.
A pályán, a Loki színeiben ugyanis harmonikus egységet
alkotnak ők. Mindketten hozzáteszik, amivel rendelkeznek: „Buli” a mérhetetlenül nagy tapasztalatát, rutinját,
a megtörhetetlenségét, Petra pedig a fiatalságából
származó elsöprő lendületét, a vagányságát, a kiszámíthatatlan cselezőkészségét.
Hamincon túl és húszon alul járnak ők, mégis mindketten igazi vezéregyéniségek, akikre a társaknak figyelni
kell. A múlt tapasztalata és a jövő reménysége olvad
egybe most a Lokiban általuk. És, ne feledjük, hamarosan visszatér majd a kézsérülése után Borgyos Panna
is... ■

Kézilabdás álom a nemzeti mezről

Bordás Réka igazi kézilabdás família
gyermeke. Egy év alatt nagyot fordult
vele a világ, hiszen édesapja, Bordás
József tagja volt az első és máig
egyetlen világbajnoki érmes magyar
férfiválogatottnak 1986-ban, sőt
édesanyja is játszott annak idején;
ő az NB II-ig jutott.
Így aztán számára mindig is
természetes közeg volt a kézilabdapálya. Tizenegy évig játszott átlövőként,
ezután két utánpótlásedző, Győrvári
Viktor és Vida Gergő javasolta neki:
próbálja meg beállóként. Ezzel új
fejezet kezdődött a pályafutásában,
és a hamarosan a másodosztályú

Nyíradony gárdájában, a felnőtt
mezőnyben is kipróbálhatta magát
új posztján, Köstner Vilmos irányításával.
Eleinte csak védekezett, de egyre
több szerepet kapott támadásban, és
annyira jól ment neki a játék, hogy
2018 tavaszán a Loki vezetősége
visszahívta, legyen a junior-világbajnok Tóvizi Petra párja a poszton.
És Réka bizonyított az egész tavalyi
szezonban, az idén pedig ott folytatta, ahol abbahagyta. Hiszen, például,
a Vác elleni idegenbeli siker alkalmával párja kisebb korai sérülése miatt
egyedül maradt, ennek ellenére – a

szokásos kemény védekezése mellett
– öt gólt rámolt be az ellenfélnek.
Egyenrangú társ lett belőle, ez
pedig nem kerülte el Kim Rasmussen
figyelmét sem. Így aztán Réka – a
DVSC Schaeffler után – a magyar
felnőtt válogatott keretébe is követte
Tóvizi Petrát. Jól megértik egymást;
Réka azt mondja, nagy álma, hogy
nemzeti mezben is együtt futhassanak ki a pályára! ■

Program:
Október 9.
Érd–DVSC Schaeffler
Október 12., 19 óra (Hódos)
DVSC Schaeffler–TSV Bayer
04-Werkselfen
Október 16., 18 óra (Hódos)
DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi KKA
Október 20.
TSV Bayer 04-Werkselfen–DVSC
Schaeffler
Október 26.
MTK Budapest–DVSC Schaeffler
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O Elkezdték az aszfaltozást a Nagysándor-telepen: ezúttal a Síp, a Dob és a Lant utca kap szilárd
burkolatot. Helyszíni tájékoztatóján Papp László
polgármester elmondta, a Kertségi Fejlesztési
Programban 2012-től ez év végéig 17 milliárd forintot használnak fel utak építésére, korszerűsítésére,
közvilágítás-fejlesztésre, ivóvízvezeték-, valamint
csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére. Csak
ebben a ciklusban 52 utcában épült, illetve épül
aszfaltozott útburkolat Debrecenben. Széles Diána
alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője hozzátette, a Gondoskodó Város program
részeként pedig egészségügyi centrum létesült a
körzetben, és megkezdődött a közösségi ház megújítása is. „Egy városrész felemelkedésében nagyon
fontos az, hogy a közintézmények is megújuljanak,
és közintézményeket hozzunk ide” – fogalmazott
Széles Diána. n
O Csak idén hatvanmillió forintot költött a város
a Pallagi úti idősek otthona felújítására. Az 53 éve
működő intézmény teljes korszerűsítésére nem
lehet pályázati úton pénzt nyerni, így az Új Főnix
Terv részeként szépítik meg, ütemezetten. Az elmúlt
években csaknem 200 millió forintot költött erre az
önkormányzat – nyilatkozta Papp László polgármester. Az első emeleti demens osztályon kívül
szobákat, vizesblokkokat, közlekedőket újítottak fel,
és – a tervek szerint – hasonló korszerűsítéseket
végeznek majd el a következő években is. n
O Az ország legkorszerűbb automata rendszere válogatja szét ezentúl a szelektív hulladékot
Debrecenben. Az AKSD új üzemének átadásán Papp
László polgármester elmondta: az agglomeráció
hulladékgazdálkodási tanácsa és a kormány együttműködése jegyében 6,3 milliárd forint támogatásról
kötöttek szerződést 2017-ben. Ez lehetővé teszi a
város hulladékgazdálkodási rendszerének a megújítását a következő években. Például 55 és fél ezer
új gyűjtőedény és négy új elektromos kukásautó is
lesz hamarosan Debrecenben. Emellett egy másik
nagy hulladékválogató mű is épül majd, ami tovább
csökkenti a lerakóba jutó szemét mennyiségét. n

O Sorra korszerűsítik az óvodákat Debrecenben. A Mosolykert Óvoda és az Ősz utcai
bölcsőde teljes körű felújítása szeptember elejére
készült el. Korbeák Görgy önkormányzati képviselő örömét fejezte ki, hogy az Újkertben – a Lehel
utcai és a Jerikó utcai intézmények mellett – újabb
óvoda esett át felújításon. Mint mondta, az újkerti
lakótelepről ez az óvoda és bölcsőde sok gyermeket
fogad, akik így biztonságos és modern körülmények
között fejlődhetnek. Debrecenben 33 óvoda található; ebből 17-et tud felújítani a város ütemezetten,
az Új Főnix Tervnek köszönhetően. Az önkormányzat
2,8 milliárd forintot fordít a nevelési intézmények
korszerűsítésére, az Új Főnix Terv részeként. n

O Elindította élelmiszermentő programját
Debrecen. Az akció célja, hogy a debreceni vállalkozók feleslegessé vált, de még emberi fogyasztásra
alkalmas élelmiszereket ne kidobják, hanem ajánlják fel jótékony célokra. A debreceni kereskedők,
termelők, áruházak a www.elelmiszermentovaros.hu
weboldalon csatlakoznak az akcióhoz. n
O A Déli Ipari Parkban épít csomagoló- és
logisztikai üzemet a német Deufol. A cég stratégiai központként tekint Debrecenre, ahol 120 új
munkahelyet teremtenek, és ahonnan elérhetik
majd a legfontosabb dél-kelet-európai célpontokat.
Ahogy a cég Kölcsey Központban tartott bemutatkozásán Papp László polgármester fogalmazott, új
dimenzióba lép a városban egyelőre még nem túl
erős csomagoló- és logisztikai szegmens. A német
cég lökést adhat a régió fejlődésének, és segítheti
majd a kapcsolatépítést a helyi gazdasági szereplők
között, a kis- és középvállalkozások is bekapcsolódhatnak a termelési munkába. n
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O STRAND. Újabb fontos állomásához érkezett
a nagyerdei strand építése. Egy óriási, 63 méter
hosszú és 62 tonna súlyú hídszerkezetet emeltek
be a helyére a daruk. A hatalmas elem a 12 méter
magas terasz megépítéséhez szükséges. Jól halad
a munka: jövő nyáron megnyílik az új nagyerdei
strand! n
O NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉSSEL folytatódik
a Beregszászi Szakgimnázium korszerűsítése. Mint
a helyszínen tartott tájékoztatón a polgármester felidézte, néhány hónappal ezelőtt döntött a
kormány a Debrecen 2030 oktatási programról,
a DSZC részéről a Mechwart és Brassai szakközépiskolák a kedvezményezettek. Az a terv, hogy
bővítsék az oktatási infrastruktúrát, ezzel javítsák a
debreceni járműipari pozíciókat, illetve az egyetem
mérnökképzései is nagy hangsúlyt kapjanak. Része
a Beregszászi fejlesztésének az is, hogy – a Magyar
Kézilabda Szövetséggel közösen – felújítják a tornacsarnok padlószerkezetét is, így egy akkreditált
kézilabdapálya jön létre, így egy igazán modern
csarnokot használhatnak majd a diákok. n

O DEBRECEN, A MI KERTÜNK. Folytatja az önkormányzat ezt az akcióját, és – a hagyományoknak
megfelelően – zöldhulladék elhelyezésére alkalmas
zsákokat adnak a debrecenieknek – jelentette be
tájékoztatóján Papp Viktor és Becsky István önkormányzati képviselő. A zöld zsákokat személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával vehetik át
a debreceniek, saját körzetükben. A zsákokat a kuka
mellé kell kihelyezni, s azokat térítésmentesen viszi
el a szolgáltató. Az időpontokról és a helyszínekről
a város honlapján, a debrecen.hu oldalon találnak
információkat. n

O ELKÉSZÜLT A KRONES debreceni gyárépülete; a komplexumot szeptember 18-án adták át.
A német cég még idén elkezdi a csomagológépek
gyártását a városban. A beruházás több mint
40 ezer négyzetméteren készült el, és ez lett a
Krones legnagyobb gyárépülete, ahol hatszáz fő
dolgozik majd. Papp László polgármestere úgy
fogalmazott az eseményen: „a cég döntése több
volt, mint egy sikeres tárgyalás lezárása, történelmi pillanat, hiszen megérkezett a déli gazdasági
övezetbe az első nagy beruházás, mely igazolta
a város stratégiájának sikerességét és a terület
létjogosultságát”. Mint mondta, a cég beruházása
dinamizálja a gépipart a városban, és nagyságrendekkel növelte a német cégek jelenlétét a városban.
2014 és 2019 között hét német vállalat választotta
a várost; 400 milliárd forint befektetéssel 2500 új
munkahelyet teremtettek. n

O ALÁÍRTA a debreceni BMW gyár területének
soron következő adásvételével kapcsolatos szerződést Debrecen önkormányzata és a BMW Group
Manufactoring Hungary. Az autóipari cég döntése a
város versenyképességének legnagyobb bizonyítéka;
a Financial Times elismerése is jelzi, hogy Debrecen
a jövő európai városa. A magyarországi gazdaságfejlődés újkori történetét ma a cívisvárosban
írják – nyilatkozta az esemény kapcsán Papp László
polgármester. A cég már a munkavállalók felvételét
is megkezdte. n
O TEHETSÉGGONDOZÁS. Hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozását karolta fel a
Debreceni Karitatív Testület. A szervezet a Debrecen
Város Bálján befolyt több mint 11 millió forint egy
részét húsz nehéz sorsú diák oktatására fordítja.
A Debreceni Tankerületi Központ által kiválasztott
tanulók két féléven át vehetnek részt a tehetséggondozó programban. n
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O VIRÁGÜLTETÉS. Ezer darab sárga és kék színű
árvácskát ültettek el a Tócóskertben. A közösségi
virágültetést az ún. Zöld hét program részeként
szervezték Debrecen legnagyobb lakótelepén. A
város színeiben pompázó többtálcányi virágpalánták elültetésében részt vett Csaholczi Attila, a városrész önkormányzati képviselője és Barcsa Lajos
alpolgármester is, aki arról is nyilatkozott, hogy a
közeljövőben a várost behálózó kerékpárutak mentén és a kertségekben is folytatódik a munka. n
O A VÉNKERTBEN időarányosan, az ütemtervnek
megfelelően halad a Zöld város program kialakítása. Ha az időjárás kedvező lesz, még az ősz
folyamán birtokba vehetik a városrészben élők a
felújított sportpályát és egyes játszótereket, de a
teljes beruházás a jövő év elejére készül el – hangzott el a sajtóbejáráson, amelyen részt vett Papp
László polgármester és Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője. A program során – többek között – fákat ültetnek, rendbe
teszik az ágyásokat, parki sétányokat alakítanak ki,
járdákat újítanak fel és új padokat, szemeteseket,
kerékpártárolókat helyeznek el. n

O ZÁRÓ ÜLÉS. Október 13-án önkormányzati
választást tartanak Magyarországon, szeptember
26-án tartották a most záruló ötéves önkormányzati ciklus utolsó közgyűlését. A testületi ülés
végén Papp László polgármester megköszönte a
közgyűlés minden tagjának az elmúlt öt évben
végzett munkát, azoknak külön is, akikkel politikai
pályája kezdete óta, 21 éve dolgozott együtt.
Mint mondta, az elmúlt 30 évben valamennyi
képviselő büszke lehet a munkájára. A polgármester nagyra értékelte, hogy a város életét nagy
mértében befolyásoló döntéseket egyetértésben
hozták meg. n

O EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS. Az Új Főnix Terv
Gondoskodó város programjának részeként az országban egyedülálló, a fiatalok egészségi állapotát
felmérő komplex egészségügyi szűrőprogramot
indít a város – nyilatkozta Széles Diána alpolgármester. Mint mondta, a most kialakítandó Pósa
utcai egészségügyi centrumban évente 19 ezer
óvodás- és iskoláskorú gyereket vizsgálnak majd
meg. A szűrőprogram – az önkormányzati intézmények mellett – az egyházi, egyetemi és a DSZC
fenntartásában működő intézményekben tanulókra
is kiterjed, óvodától egészen a tankötelezettség
végéig. n
O NEM VAGY EGYEDÜL. Ezzel a szlogennel rendezték meg az idei Alzheimer-sétát, melyen több
mint százan vettek részt. A menethez csatlakozott
Komolay Szabolcs alpolgármester is, aki elmondta,
ez a súlyos betegség mennyire megnehezíti mind
a beteg, mind a család életét, s mennyire fontos
az ellátórendszer és a Városi Szociális Szolgálat
támogatása, hogy „minél több emberen tudjunk
segíteni, aki ebben a betegségben szenved”. n

O KÉSZEN VAN hivatalosan is: a Zöld Város program részeként a Libakertben új parkolókat alakítottak ki, sportpályát korszerűsítettek és játszótereket
újítottak fel. A parkokba fákat és több ezer növényt
ültettek ki, és új padokat is kihelyeztek. „Lehetőség
van arra is, hogy az idősek és a babakocsisok sétálni tudjanak; ehhez egy több kilométeres útszakaszt is kialakítottunk – nyilatkozta Papp Csaba, a
városrész önkormányzati képviselője. n
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Debrecen a legjobb úton van
Végéhez közeledik ez az ötéves önkormányzati
ciklus, melynek kiemelt céljai között szerepelt
Debrecen gazdaságának megerősítése, a
munkahelyteremtés, valamint – a közlekedési,
oktatási és egészségügyi fejlesztések mellett
– a lakókörnyezet otthonosabbá tétele. Sokat
dolgozott Debrecen sikeréért Kósa Lajos is,
aki országgyűlési képviselőként segíti a várost,
és akit a párt tisztújító kongresszusán a Fidesz
alelnökévé választottak.
A kormány nagyszabású debreceni fejlesztéseket
támogatott az elmúlt években. Melyek voltak a
legfontosabbak?
A nagyerdei parkerdő felújítása, a strand átépítése, a
turisztikai és oktatási fejlesztések, a nemzetközi iskola
meghatározó jelentőségűek. De ide kell sorolnom a
repülőtér és az egyetem fejlesztéseit is, amelyek döntő
hatással vannak Debrecen gazdasági fejlődésére, ahogy
az M35-ös autópálya meghosszabbítása is Nagyváradig. Nem titkolt célunk, hogy a Kárpát-medence keleti
régiójában Debrecen legyen az a település, mely felveszi
a versenyt az olyan nagy régiós városokkal, mint Kassa
és Kolozsvár.
Szó volt korábban arról, hogy a kormány Debrecenbe hozná a Természettudományi Múzeumot. Mi lesz
az intézmény sorsa?
Zajlik a kormánydöntés előkészítése, hol legyen Debrecenben és milyen ütemezésben költözzön a városba a
Természettudományi Múzeum. De nem pusztán egyetlen
intézményről, hanem egy folyamatról van szó, a kormány
ugyanis szeretne egyes vidéki központoknak országos
funkciót adni. A honvédség főparancsnoksága, például,
már Székesfehérvárra települt, de elmondhatjuk azt
is, hogy a Debrecenben működő egyetemi könyvtár az
egyetlen országos gyűjtőkörű vidéki közkönyvtár. Azzal,
ha országos hatáskörű szervek, országos közgyűjtemények vagy akár minisztériumok is a vidéki városokba kerülnek a fővárosból, egyszerre segítjük a vidék
fejlesztését és a decentralizációt. A statisztikai vagy a
szabványügyi hivatal például, szerintem, tipikusan olyan
intézmények, amelyeket nyugodtan el lehetne helyezni a
fővároson kívül is, ezzel is oldva az ország központosított
szerkezetét. A mai digitális korban nem okozhat gondot
az, ha egy-egy ilyen szervezet nem a fővárosban székel.
Miért tartja fontosnak ezt a folyamatot?
Egy ország központosítottságát különböző módokon
lehet mérni. Az egyik ilyen mérőszám az, hogy a GDP
hány százalékát termelik meg a főváros régiójában, és
mennyit az ország más vidékein. Magyarország ebben az
értelemben az Unió egyik legcentralizáltabb országa, a

GDP 49 százalékát állítják elő a főváros régiójában, míg
az utánunk következő országban ez a szám 30 százalék
körüli. Ez az első világháborút lezáró béke következménye
is, más országot nem hoztak ugyanis olyan helyzetbe,
hogy az összes perifériáját levágják a központjáról. A Trianon előtti Magyarországon sem volt több 30 százaléknál
ez az arány.
Debrecen a legjobb úton van ahhoz,
hogy olyan vezető városa legyen a vidéki
Magyarországnak, melynek esélye van
az ország egyközpontúságát csökkenteni.
Ez nemzeti érdek, de egyben Budapest érdeke is, hiszen
ha a főváros ilyen nagymértékben meghatározó az
országban, az azzal is jár, hogy közlekedésének és infrastruktúrájának terheltsége már a fejlődési potenciálját is
fékezi. Az pedig az ország sérülékenységét is növeli, ha
minden a fővárosban van.
Tervezik egy beruházási alap létrehozását.
A kormány a nagyvárosok számára üzleti alapú befektetési alapokat szeretne létrehozni, hogy az olyan
fejlesztési igényeket, melyeket piaci alapon nem lehet, de
meg kell oldani, azokat a vidéki nagyvárosok tudják miből
finanszírozni. Vannak olyan telkek, például, amelyeket
piaci alapon nem tudunk beépíteni, mert nincs befektető,
aki a kockázatot vállalná. Egy ingatlanfejlesztő ugyanis
5 százalék haszonért nem száll be egy beruházásba, egy
városi alap azonban igen. Kecskeméten már működik
ilyen alap, ami még az én miniszterségem során jött létre; támogatom, hogy ezt a lehetőséget tegyük elérhetővé
más városok számára is. Székesfehérvár és Debrecen
esetében már megszületett a döntés.
Hogy látja, mire számíthat Debrecen az elkövetkező
években a kormány részéről?
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen – Papp László
polgármester irányításával – töretlenül fejlődik. Messzemenőkig támogatom, és minden erőmmel azon leszek,
hogy a városnak és a polgármesternek segítsek. Addig,
amíg a városvezetés és a városért lobbizó országgyűlési
politikusok ilyen összhangban dolgoznak, nem is lehet
hiba. n

18

19

20

Programok

21

időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 1–17., és okt. 23-ától
Programok a digitális planetáriumban. Galilei távcsöves felfedezései
az Agórában.
O Október 1–31., minden hétköznap,
18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Október 5–6.
Állatok világnapja a Hortobágyi
Vadasparkban. Helyszín: HortobágyMalomháza.
Vezetett túrák a darvak nyomában
a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 5–27., minden hétvégén,
11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Október 5., szombat, 15 óra
Családi okok miatt. Don Tamás kurátor tárlatvezetése a Modemben.
O Október 5., szombat, 15 óra
IV. Vizek-ízek-zenék terápiafesztivál. Zenés, dalos, szórakoztató
műsorok az Újkerti Közösségi Ház
előtti téren.
O Október 5., szombat, 16 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Malter.
A Magdafeszt programja.
O Október 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

Családi előadás. A papucsszaggató
királykisasszonyok. Családi előadás.
O Október 6., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacsságok.
Ismeretterjesztő programsorozat
az Agórában.
O Október 6., vasárnap, 16 óra
Művészetpedagógiai foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak a Modemben.
18 órától Euphoria: Csáth Géza-emlékest.

O Október 7., hétfő, 19 óra
Prokofjev: Rómeó és Júlia. Balett
három felvonásban az Apolló moziban.
O Október 7., hétfő, 19 óra
Deszgráfia. Felolvasószínház a
DESZ-teremben.

O Október 6., vasárnap, 17 óra
Tisztelet az ősöknek! Vécsey és az
aradi vértanúk emlékezete a Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 8–12.
Valósághűség és szépség. Orosz
Zenei Fesztivál a Kölcsey Központban.

O Október 7., hétfő
POE 2019. Minikiállítás és kvízjáték
Edgar Allen Poe műveiből a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Október 8., kedd
170 éve. 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom aradi vértanúra
való megemlékezés a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában. Megtekinthető
október 12-éig.

O Október 7., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Október 7., hétfő, 14 óra
Józsai Irodalmi Kör foglalkozása a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Október 7., hétfő, 14 óra
Az aradi vértanúkra emlékezünk a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 5., szombat, 18 óra
Bűvész Színház: Mental & Magic
Show a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.

O Október 7., hétfő, 17 óra
Tiszta szándék: Gróf Batthyány
Lajos olmützi és pesti naplója,
levelei. Kelemen Erzsébet
előadása a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Október 5., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Federico García
Lorca: Yerma. Thuróczy Gyula-bérlet.

O Október 7., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi
Házban.

O Október 5., szombat, 10–19.30-ig
Dizájnvásár, tárlatvezetések és
Apey szóló akusztikus koncert a
Modemben.

O Október 7., hétfő, 14 és 18 óra
Vojtina Bábszínház: A repülés története. Bérletes előadás.

O Október 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Laci királyfi.

O SZÓLÓ SZŐLŐ, mosolygó alma,
csengő barack: október 27-én, a Vojtina
Bábszínházban

O Október 7., hétfő, 18 óra
Víg Kamaraszínház: Federico García
Lorca: Yerma. Rajz János-bérlet.

O Október 8., kedd, 10 óra
Zene nélkül mit érek én? Kórusok
és dalkörök találkozója a Delta
moziban.
O Október 8., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Október 8., kedd
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra: A
papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes előadás.
14 óra: A repülés története. Bérletes
előadás.
O Október 8., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub (haladóknak) a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Október 8., kedd, 17 óra
Kedd, könyvtár, költők: Anyám,
az álmok nem hazudnak. Mezősi
házaspár emlékműsora a Méliusz
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Október 8., kedd, 17 óra
Egy óegyiptomi sír a bejárattól a
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 9., szerda, 16.30
A Húsvét-sziget titkai. Sipos László
magyar fotóművész előadása a
DAB-székházban.
O Október 9., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O KORTALANUL. A Debreceni
Művelődési Központ idén is megrendezi a
már évek óta sikeres és nagy érdeklődéssel várt Idősek hónapja programsorozatot. Az intézmény 38 nyugdíjascsoportja közel 50 kulturális, közösségi
rendezvényt tervez. A résztvevők aránya
évről évre nő, a programok széles körű
ismereteket, tájékoztatást, szórakozást
nyújtanak a szépkorúak számára kulturális, ünnepi, közösségi, szórakoztató,
szociális, egészségügyi, érdekvédelmi,
fogyasztóvédelmi, közbiztonsággal
kapcsolatos témakörökben. Az októbert
teljes egészében felölelő programsorozat
november 4-én ér véget.
kijáratig. Előadás a Belvárosi Közösségi Házban.
O Október 8., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Október 8., kedd, 18 óra
Nyílt tréning a DESZ-teremben.
O Október 8., kedd, 18 óra
Kreatív Sziget. Dekupázsolás,
kézműveskedés a Méliusz Központi
Könyvtárában.

O Október 9., szerda, 16.30
Földrajzi esték a múzeumban.
Korompai Gábor vetített képes
előadása Déri Múzeumban.
O Október 9., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték. Kínai meridián torna Sarkadi Judittal az Újkerti
Közösségi Házban.
17.30-tól reiki gyógyító meditáció,
18.15-től előadások, beszélgetés.

O Október 10., csütörtök, 18 óra
Lelki navigáció: Úton az
egészséges családok felé.
Előadás a Józsai Közösségi
Házban.

O Október 9., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház:
Milosevits Péter–Rusz Milán: Párizs
hídjai. Bérletszünet.

O Október 10., csütörtök, 19 óra
Muszorgszkij levelei. Orosz Zenei
Fesztivál a Debreceni Református
Kollégiumban.

O Október 9., szerda, 19 óra
Szkrjabin zongorája. Válogatás
Szkrjabin műveiből a Debreceni
Egyetem aulájában.

O Október 10., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Rusz
Milán: Hamvadó cigarettavég.
Bérletszünet.

O Október 9., szerda, 22 óra
Campus Party. Rostás Szabika a
Hallban.

O Október 11., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-mama klub az
Ifjúsági Házban.

O Október 10., csütörtök, 9.30 és
10.15
Ringató foglalkozás a Modemben.

O Október 11., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O Október 8., kedd, 19.30
Prokofjev zenekara. A II. Orosz
Zenei Fesztivál nyitóhangversenye
a Kölcsey Központban.

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

O Október 9., szerda, 16 óra
Derült szívvel megöregedni. Ünnepi megemlékezés a Józsai Közösségi
Házban.

O Október 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Október 10., csütörtök, 19 óra
Szigeti Quartet és Gulyás Márta
zongorahangversenye a Debreceni
Egyetem aulájában.

O Október 10., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.

O Október 9., szerda, 14 óra
Rákóczi a magyar néphagyományban. Vajda Mária néprajzkutató
előadása a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Október 10., csütörtök, 18 óra
Őszi csillagászati bemutató.
Vetített képes előadás az Újkerti
Közösségi Házban és az újkerti szánkódombon.

O Október 9., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 8., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Federico García
Lorca: Yerma. Kóti Árpád-bérlet.

O Október 9., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

grafikusművész kiállítása a Kismacsi
Közösségi Házban. Megtekinthető
október 31-éig.

O Október 10., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Október 10., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O Október 10., csütörtök, 16.30
A múlt nyomában. Harangi Attila
Cívis Házak című könyvének bemutatója a Méliusz Könyvtárban.
O Október 10., csütörtök, 17 óra
Illeszkedési horizont. Halmi Zsolt

O Október 11., péntek, 14 óra
Alföld70. Konferencia az
irodalmi folyóirat-kultúra tiszteletére a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Október 11., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O Október 11., péntek, 15 óra
Nyitott műhely sorozat. Workshop
a Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Október 11., péntek, 17.30
Dr. Bagdy Emőke előadása a Lovardában.
O Október 11., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Don Quijote: Miguel de Cervantes műve nyomán.
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.
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O Október 11., péntek, 19.30
Csajkovszkij hite. Orosz Zenei Fesztivál a debreceni református Nagytemplomban.
O Október 12–13.
Vezetett túrák a darvak nyomában
a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 12., szombat
Alvin és a Mókusok. Koncert a Lovardában.
O Október 12., szombat, 7.30
30. Józsai szüreti nap. Nyúlfesztivál
a Józsaparkban.
O Október 12., szombat, 8 óra
Eszperantó nyelvi klub (kezdőknek)
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Október 12., szombat, 9 óra
VI. VOKE Musical- és Színjátszó
Fesztivál a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Október 12., szombat, 11 óra
Családi nap a Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének
tagjai számára az Ifjúsági Házban.
O Október 12., szombat, 14 óra
A Kagán lovasa. Régészeti tematikus nap a Déri Múzeumban.
O Október 12., szombat, 14 óra
20 éve pörög. Jubileumi Motolla a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 12., szombat, 16 óra
Csík János Kossuth-díjas zenész tárlatvezetése a Panel című kiállításon a
Modemben.
O Október 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Október 12., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Don Quijote: Miguel de Cervantes műve nyomán.
Thuróczy Gyula-bérlet.
O Október 12., szombat, 19 óra
Orosz népzene: guszli muzsika.
Orosz Zenei Fesztivál a Belvárosi
Közösségi Házban.

O SKIN. Nemzetközi merítéssel is jelentkezik idén a Malter Fesztivál. A vetítések
október 15-én és 16-án lesznek az Apolló moziban, ahol Guy Nattiv Oscar-díjas rövidfilmjét, a Skint is láthatja a közönség
Szélkirály és a Nyúlpásztor. Családi
előadás.
A papucsszaggató királykisasszonyok. Családi előadás.
O Október 13., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A DNS-től a
banánig. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Október 14., hétfő, 10 óra
Alkossunk nagyot. Kézműves foglalkozás iskolásoknak a Kismacsi
Közösségi Házban.
O Október 14., hétfő, 18 óra
A Himalája országai. Pálóczi Mária
Julianna eladása a Méliusz Központi
Könyvtárában.
O Október 14., kedd, 19 óra
Zorán-koncert a Kölcsey Központban.
O Október 14., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Don Quijote: Miguel de Cervantes műve nyomán.
Universitas-bérlet.
O Október 14., hétfő, 19 óra
Szakaszhatár-koncert a DESZ24ben. (Batthyány utca 24.)
O Október 15–19.
DESZTVII7. Debreceni Egyetemi
Színjátszó Találkozó.

O Október 12., szombat, 21 óra
Little Big//Krúbi. Koncert a Hallban.

O Október 15., kedd, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O Október 13., vasárnap, 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi úti Tescoparkolóban.

O Október 15., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Október 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a

O Október 15., kedd, 16 óra
Sepsi Sándor: Vigasz gyanánt című

verseskötetének bemutatója a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Október 15., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub (haladóknak) a Méliusz Könyvtárban.
O Október 15., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Október 15., kedd, 18 óra
Nyitott műhely sorozat. Műtermi
beszélgetés a Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Október 15., kedd, 19.30
Majdnem Mozart-est. Koncert a
Kölcsey Központban.
O Október 15., kedd, 20 óra
Klasszik Lasszó. Zenés irodalmi
előadás a Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 15., kedd, 20 óra
Kvízözön. Szellemi vetélkedő az
Ifjúsági Házban.
O Október 16., szerda, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Október 16., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Október 16., szerda, 10 óra
Kulturális találkozó kis kedvenceinkkel a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Október 16., szerda, 13 óra
Teadélután a nyugdíjasok köszöntésére a Nagymacsi Közösségi
Házban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
Egyetértés Művelődési Központjában.
O Október 16., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték. Kínai meridián torna Sarkadi Judittal az Újkerti
Közösségi Házban.
17.30-tól reiki gyógyító meditáció,
18.15-től előadások, beszélgetés.

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

O Október 16., szerda, 19 óra
Anconai szerelmesek. Őszi Színházi
Esték a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.

O Október 18., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-mama klub az
Ifjúsági Házban.

O Október 17., csütörtök, 9.30 és
10.15
Ringató foglalkozás a Modemben.

O Október 16., szerda, 14 óra
Idősek bálja. Zenés, műsoros baráti találkozó, bál az idősek napja
alkalmából a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Október 17., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Október 17., csütörtök, 10 óra
Őszi éjjel izzik a galagonya. Zenés
kézműves alkotókuckó óvodásoknak az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 17., csütörtök, 10 óra
Nagyanyáink praktikái sorozat.
Kenyérsütés a kenyér világnapja
alkalmából a Kismacsi Közösségi
Házban.
O Október 17., csütörtök, 10 óra
Gulyás László vándormuzsikus
előadása a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Október 16., szerda, 14 és 18 óra
Csokonai Színház: Debrecen, a szabadság őrvárosa. Ifjúsági bérlet.

O Október 17., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.

O Október 16., szerda, 16.30
Örökös fénnyel. Emlékműsor Ratkó
József halálának 30. évfordulója
alkalmából a DAB-székházban.

O Október 17., csütörtök, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.

O Október 16., szerda, 16.30
Viola. Az Éneklő Közösség a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Október 16., szerda, 16.30
Erdő a városban – város az erdőben. Novák Tibor József tárlatvezetése a Déri Múzeumban.
O Október 16., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE

O Október 17., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.

O Október 16., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 16., szerda, 22 óra
Campus Party. Horváth Tamás a
Hallban.

O ILLESZKEDÉSI HORIZONT. Breznay András képeivel várja
az érdeklődőket – a festészet napja
alkalmából – az Újkerti Közösségi Ház.
A budapesti festőművész – aki a Mednyánszky Társaság elnöke – alkotásainak jellegzetes motívuma a gravitációs
rendtől megszabadult terek ábrázolása.
A tárlatot Éles Bulcsú grafikusművész
nyitja meg október 19-én, 17 órától.

O Október 17., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Az optimális egészség biblikus alapjai. Restás László
előadása a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Október 18., péntek, 10 óra
A Magyar festészet napja. Kvíz a
Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.
O Október 18., péntek, 14 és 19 óra
Víg Kamaraszínház: A Padlás. Bérletszünet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Debreceni Egyetemi színjátszó találkozó.
O Október 18., péntek, 16.30
Muzsikáló Munkácsy. Zenés tárlatvezetés Fodor Éva Irén muzeológussal a Déri Múzeumban.
O Október 18., péntek, 19 óra
A Nemzeti Filharmonikusok hangversenye a Kölcsey Központban.
O Október 19–20.
Vezetett túrák a darvak nyomában
a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 19., szombat, 10 óra
Káposztás nap. Orsolya-napi vigasság az Ondódi Közösségi Házban.
O Október 19., szombat, 14 óra
Örkény Antal szociológus tárlatvezetése a Panel című kiállításon a
Modemben.
16 órától Winkler Nóra művészeti
újságíró tárlatvezetése.
O Október 19., szombat, 14 óra
Szerelmünk, a Föld. ’56-ra emlékszünk az Alföldi Diákszínpad
előadásával a Nagymacsi Közösségi
Házban.

O Október 17., csütörtök, 14 óra
Csokonai Színház: Debrecen, a szabadság őrvárosa. Ifjúsági bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház:
Debreceni Egyetemi színjátszó
találkozó.

O Október 19., szombat, 14 és 19 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Bérletszünet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Debreceni Egyetemi színjátszó találkozó.

O Október 17., csütörtök, 14 óra
Ki mit tud és teadélután az Újkerti
Közösségi Házban és a Delta moziban.

O Október 19., szombat, 16 óra
Kertbarát szüreti bál a Homokkerti
Közösségi Házban.
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O Október 19., szombat, 17 óra
Festészet napja. Breznay András kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.
Megtekinthető november 5-éig.
O Október 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Október 19., szombat, 20 óra
Árnyáknyúl lemezbemutató koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 19., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticumban.
O Október 19., szombat, 20 óra
Cívis Cuháré. Éjszakai táncház a
Góbé zenekar közreműködésével az
Ifjúsági Házban.
O Október 19., szombat, 21-03 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum
Mediterrán Élményfürdőben.
O Október 20., vasárnap, 9 óra
Fák a városban: védett természeti
értékeink. Városi séta Váradi Zoltán
természetvédelmi mérnökkel a Déri
Múzeumtól a Nagyerdőig.
O Október 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszekrény boszorkánya. Családi előadás.
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Családi előadás.
O Október 20., vasárnap, 10 óra
Kisautóbörze az Ifjúsági Házban.
O Október 20., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány:
A végtelenbe és azon túl. Ismeretterjesztő programsorozat az
Agórában.
O Október 20., vasárnap, 12 óra
Néphagyományok a Sárközben.
Kézműves foglalkozás, tánctanítás
a Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 21., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Ifjúsági bérlet.
O Október 21., hétfő, 14 óra
56 csepp vér: Emlékműsor az 1956os forradalom és szabadságharc
63. évfordulója alkalmából a Belvárosi Közösségi Házban.

O PANEL. A lakótelepek hatvan évére fókuszáló tárlat november 17-éig látható a
Modemben
Víg Kamaraszínház: Federico García
Lorca: Yerma. Honthy Hanna-bérlet.
O Október 21., hétfő, 19 óra
Józsai pódium: Csinszka. Mészáros
Ibolya, a Csokonai Színház művészének egyéni estje a Józsai Közösségi Házban.
O Október 22., kedd, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Október 22., kedd, 10 óra
Történelmi sorsfordító kilencesek.
Emlékkiállítás az Újkerti Közösségi
Házban. Megtekinthető november
22-éig.
O Október 22., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Október 22., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Ifjúsági bérlet.
O Október 22., kedd, 16 óra
Bakó Endre Karády-láz Debrecenben című könyvének bemutatója
a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában.

nyomán. Kerekes-Bíró Éva vetített képes előadása a Déri Múzeumban.
O Október 22., kedd, 18 óra
Nyílt tréning a DESZ-teremben.
O Október 22., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Lontay Margit-bérlet.
Víg Kamaraszínház: Federico García
Lorca: Yerma. Mensáros Lászlóbérlet.
O Október 24., csütörtök, 9.30 és
10.15
Ringató foglalkozás a Modemben.
O Október 24., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.
O Október 24., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Október 24., csütörtök, 9.30 és 11
óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Október 24., csütörtök, 13 óra
’56-ra emlékezünk. Megemlékezés
a Kismacsi Közösségi Házban.

O Október 22., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub (haladóknak) a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Október 24., csütörtök, 14 óra
Bátor ősök, tisztelgő unokák.
1956-ra emlékezünk a Homokkerti
Közösségi Házban.

O Október 21., hétfő, 17.30
Dumaszínház: Kiss Ádám a Lovardában.

O Október 22., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.

O Október 24., csütörtök, 14.30
VII. Találkozások napja. Generációs
nap az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 21., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Tóth Árpád-bérlet.

O Október 22., kedd, 17 óra
Utazások és felfedezések
Julow Viktor irodalmi hagyatéka

O Október 24., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
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O Október 24., csütörtök, 16.30
1956 gyerekszemmel. Művészetpedagógiai foglalkozás a Józsai Közösségi Házban.

O Október 26., szombat
Android: Édentől keletre-koncert a
Víztoronyban.

O Október 24., csütörtök, 17 óra
Sesztina Jenő emlékkiállítása a
DAB-székházban.

O Október 26., szombat
Veiszer Alinda újságíró tárlatvezetése a Panel című kiállításon a
Modemben.

O Október 24., csütörtök, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kulis�szák. Ingyenes rendezvény.

O Október 26., szombat, 8 óra
Eszperantó nyelvi klub (kezdőknek)
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Október 24., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Október 26., szombat, 8 óra
XI. Numizmatikai találkozó a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Október 24., csütörtök, 18 óra
Lelki navigáció: Úton az egészséges
családok felé. Előadás a Józsai Közösségi Házban.

O Október 26., szombat, 10 óra
Ki mit tud? Területi vetélkedő a
Józsai Közösségi Házban.

O Október 24., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Andrási Attila:
Tizennyolc. Bérletszünet.
O Október 25., péntek
Kowalsky meg a Vega-koncert a
Lovardában.
O Október 25., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-Mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Október 25., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
Bölcsőszínház.

O Október 26., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Szövő szombat. Játékos foglalkozássorozat az
Agórában.
O Október 26., szombat, 16 óra
Kolumbiai útinapló. Rigerszki Zoltán előadása a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Október 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Október 26., szombat, 18 óra
Ossian-koncert a Lovardában.

O Október 25., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.

O Október 26., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Don Quijote: Miguel de Cervantes műve nyomán.
Csortos Gyula-bérlet.

O Október 25., péntek, 16.30
Nyírfavíz, tölgyfazuzmó, bagolykunyhó. Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése a Déri
Múzeumban.

O Október 26., szombat, 20 óra
Halloween-party a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 25., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Don Quijote: Miguel de Cervantes műve nyomán.
Téri Árpád-bérlet.
O Október 25., péntek, 20 óra
Szabó Benedek és a Galaxisok, Mulató Aztékok. Koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Október 26–27.
Vezetett túrák a darvak nyomában
a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 26., szombat
Szent Dömötör-napi behajtási
ünnep és darufesztivál a Hortobágy
vásártéren.

O Október 26., szombat, 20 óra
Az Illúzió Mesterei Debrecenben,
a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Október 27., vasárnap, 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi úti Tescoparkolóban.
O Október 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő,
mosolygó alma, csengő barack.
Családi előadás.
Babusgató. Bölcsőszínház.
O Október 27., vasárnap, 10 óra
Gombfociverseny az Ifjúsági Házban.
O Október 27., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Nyulas ka-

land. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Október 28., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
Bölcsőszínház.
O Október 28., hétfő, 15 óra
Történelmi emlékeink. ’56-ra emlékezünk a Józsai Közösségi Házban.
O Október 28., hétfő, 15 óra
Őszi szünidei klub. Kézműves foglalkozás és játékos vetélkedők a
Nagymacsi Közösségi Házban.
O Október 28., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus
koncert a szépkorúak tiszteletére a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 28., hétfő, 20 óra
Android: Édentől keletre. Koncert a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 29., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Október 29., kedd, 14 óra
Idősek hónapja programja. A kuruc kor zenéje az Ondódi Közösségi
Házban.
O Október 29., kedd, 16.30
Halottak napi hárfaének. Illés László önálló előadói estje a Méliusz
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Október 29., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub (haladóknak) a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Október 29., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Október 29., kedd, 17 óra
Junior fotóklub a Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Október 29., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A Padlás. Bsz.
O Október 29., kedd, 20 óra
Kvízözön. Szellemi vetélkedő az
Ifjúsági Házban.
O Október 30., szerda, 10 óra
Halloweeni kézműves foglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Október 30., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi Sikó-Nagy
Zita vezetésével a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
Közösségi Házban. 17.30-tól reiki
gyógyító meditáció.
O Október 30., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Vasárnapi tudomány:
Mágikus víz speciál november 3-án az
Agórában
O Október 30., szerda, 14 óra
Emlékezzünk szeretteinkről! Megemlékezés a Csapókerti K. Házban.
O Október 30., szerda 15 óra
Gulyás Pál születésének 120. évfordulója. Irodalmi megemlékezés a
DAB-székházban.
O Október 30., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Október 30., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A Padlás. Bsz.
O Október 31., csütörtök
Be Massive-koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Október 31., csüt., 9.30 és 10.15
Ringató foglalkozás a Modemben.
O Október 31., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.
O Október 31., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O Október 31., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.
O Október 31., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Andrzej
Saramonowicz: Tesztoszteron. Bsz.
O November 1–29., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O November 1., péntek, 20 óra
Colorstar-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 2–30., minden hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O November 2., szombat
Sofar #20 special-koncert a Víztoronyban.

O Október 30., szerda 17 óra
Volent Kati grafikus kiállítása a DABszékházban.

O Október 31., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció. A megfázásról és
a télre való felkészülésről a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O November 2., szombat
Lévai Balázs tárlatvezetése a Panel
című kiállításon a Modemben.

O Október 30., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték az Újkerti

O Október 31., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
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O November 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztorlány. Családi előadás.
O November 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mágikus víz
speciál. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 4., hétfő, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt
az ősz, kampósbottal jár a csősz.
Bérletes előadás.
O November 4., hétfő, 15 óra
Kortalanul. XX. Idősek hónapja
rendezvénysorozat záróünnepsége
a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti
Központjában.
O November 4., hétfő, 16.30
Tele Gábor festőművész kiállításának megnyitója az Ifjúsági Házban.
O November 4–6.
Debrecen SaxFest a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán.
O November 4–6.
Debreceni Irodalmi Napok a Méliusz
Juhász Péter Könyvtárban és a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 5., kedd
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz.
10 és 14 óra: A libapásztorlány.
Bérletes előadás.
O November 5., kedd, 16 óra
A Debreceni Fotóklub kiállítása a
VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 5., kedd, 16.30
Eszperantó nyelvi klub (haladóknak) a Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 5., kedd, 17 óra
Árpád Művészeti Alkotó Közösség
kiállítása a Méliusz Benedek Elek
Fiókkönyvtárában. Megtekinthető
november 29-éig.
O November 6., szerdac
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz. Bérletes előadás.
10 és 14 óra: A libapásztorlány.
Bérletes előadás.
O November 6., szerda, 16 óra
Aktív Életért klub foglalkozása:
Az elengedés.

Előadás a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.
O November 6., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 6., szerda, 16.30
Az ókori Egyiptom a leg-ek
országa. Hajdú Zsigmond vetített
képes előadása a Déri Múzeumban.
O November 6., szerda, 19 óra
Asya Fateyeva, Nobuya Sugawa,
Arno Bornkamp szaxofon- és
Minako Koyanagi zongorahangversenye a Kodály Teremben.
O November 6., szerda, 19 óra
Neil Simon: Pletykák. Őszi Színházi
Esték a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O November 6., szerda, 20 óra
Felolvasó színházi est. A Debreceni
Irodalmi Napok programja a Déri
Múzeumban.
O November 6., szerda, 22 óra
Campus Party: DJ Szecsei-koncert
a Hallban.
O November 7., csütörtök
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz. Bérletes előadás.
10 és 14 óra: A libapásztorlány.
Bérletes előadás.
O November 7., csütörtök, 16 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O November 7., csütörtök, 17 óra
Rendszerváltás Debrecenben.
Kiállítás a Méliusz Központi Könyvtárában.
O November 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O November 8., péntekc
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz. Bérletes előadás.
10 és 14 óra: A libapásztorlány.
Bérletes előadás.
O November 9., szombat
Dé Nash-, Lil Frakk-, Kapitány Mátékoncert a Víztoronyban.
O November 12., kedd, 19.30
Liszt–Busoni: Spanyol rapszódia
és Liszt: Magyar fantázia, De
Profundis, Haláltánc. Lemezbemutató koncert a Kölcsey Központban.

O Orgonát avatnak.
Orgonaavató ünnepségsorozatot szervez
a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség Presbitériuma.
Október 11-én szakmai napot rendeznek:
9 és 17 óra között Szabó Balázs orgonaművész tart mesterkurzust, 18 órakor pedig bemutatják A Debreceni Református
Egyházmegye orgonái című kötetet.
Október 12-én 10 órakor igét hirdet és
az orgonát felszenteli: Fekete Károly,
a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke. Közreműködik: Karasszon Dezső
orgonaművész és a debreceni Canto
Armonico Énekegyüttes, vezényel: Nagy
Máté. 16.30-kor kerekasztal-beszélgetés
és orgonabemutató kezdődik Faragó Attila orgonaépítő mester, Fassang László,
Szabó Balázs és Sárosi Dániel orgonaművészek részvételével. Moderátor: Szakács
György, a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi
Református Egyházközség lelkésze. Ezt
18 órakor orgonaavató hangverseny
követi Fassang László és Szabó Balázs
közreműködésével. Másnap, 13-án a 18
órakor kezdődő koncerten Karasszon
Dezső, Jakab Hedvig, Szilágyi Gyula és
Sárosi Dániel muzsikál. Közreműködik a
Lauda Dominum Énekegyüttes.
Az Orgonaavató ünnepségsorozat
programjai ingyenesen látogathatóak.
MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Vargyas Mária és barátai –
VOKE Egyetértés Művelődési
Központ, október 29-éig
Szabó András kiállítása
– Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára, október 31-éig
Családi okok miatt
– Modem, november 3-áig
Égrejárók
– Vojtina Bábszínház, nov. 3-áig
Panel
– Modem, november 17-éig
A Kagán lovasa
– 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

30
30

Ezt kínálja a Páholy
és az Odeon
Új színházzal gazdagodott a város. A ZeneTheatrum
együttműködik az egyetemmel, így Odeon-ZeneTheatrum
néven folytatják a munkásságukat, mint a Debreceni
Egyetem zenés színháza. Felújították az Agrár mozitermét
(a Böszörményi úti Campus területén), és immár itt is
izgalmas előadásokat kínálnak a közönségnek. De ahogy
megszokhattuk, változatos produkciókat hoz el Végh
Veronika és csapata az Arany János utcai lakásszínházba,
a Páholyba is.
Az Odeonba október 14-én A szív hídjait hozza el Udvaros Dorottya és László Zsolt. 21-én A férfiak szexuális
világa kápráztatja el a Páholy nézőit Vinnai András, Bánki

A Kagán lovasa
Avar páncélos lovas kel életre a Déri Múzeum új kiállításán.
A régészek 2016 nyarán bukkantak rá egy tízéves, a
7. század közepén élt kislány maradványaira az M35-ös
autópálya megelőző feltárásakor. Az aranyveretes pártában eltemetett lánykát Danutának nevezték el. Szeptemberben újabb gazdag, pártás sírt tártak
fel, benne egy Malvinnak
elnevezett felnőtt nő
maradványaival. 2017
áprilisában, Kerény
napján pedig egy magas
rangú, lovával és fegyverzetével elhantolt harcos találtak a derecske
Bikás-dűlőben.
A derecskei sírlelet azért is rendkívüli, mert a magas
talajvízszint miatt
több, a viselet részét
képező szerves anyag
is konzerválódott. Ez
adott lehetőséget arra,
hogy a minden bizonnyal Bizánc elleni hadjáratokban is
harcoló katona tudományos arcrekonstrukción alapuló
hiperrealisztikus bemutatása elkészülhessen. A koponya alapján végzett modern eljárásnak köszönhetően
valóban az egykor élt avar harcos arcába pillanthatunk!
A debreceni múzeum kiállításán Danuta és Malvin
értékes tárgyai is megjelennek, Kerény pedig – lovával
együtt – teljes életnagyságban várja majd a látogatókat.
A Kagán lovasa című kiállítás a Déri Múzeum Kupolájában december 31-éig látogatható. ■

Gergő és Jankovics Péter játékával. 27-én pedig a Szívárnyékot, Vecsei H. Miklós produkcióját az Odeon közönsége
14 órától láthatja, a Páholy nézői 19 órától. Visszatér
Mucsi Zoltán is a Páholyba: november 10-én Moldvai-Kiss
Andreával és Kovács Krisztiánnal Háy Jánostól A lány aki
hozott lélekből dolgozott című darabot fogják játszani.
November 18-án pedig ismét Mácsai Pálé lesz a főszerep,
ám az még nem dőlt el, a Páholyban vagy az Odeonban
találkozhatunk vele és az Azt meséld el, Pista! című
Örkény-estjével. ■

Kalandozás az orosz
zene világában
Október 7. és 12. között zajlik a második Orosz Zenei Fesztivál
Debrecenben, mely ismét arra kínál lehetőséget, hogy a közönség
megismerje az orosz zeneszerzők sokoldalú világát. A fesztivál
október 7-én balettfilmvetítéssel kezdődik az Apolló moziban.
Másnap, a Kölcsey Központban Valóság és szépség címmel nyílik
a Muszorgszkij és Rimszkij-Korszakov operáit s azok különleges
kapcsolatát bemutató fotókiállítás. Szintén október 8-án, a Kölcsey
Központban hangzik fel Prokofjev zenekara címmel a fesztivál
nyitókoncertje, a Kodály Filharmonikusok előadásában, Szabó
Marcell zongoraművész közreműködésével, Somogyi-Tóth Dániel
vezényletével. Október 9-én a Debreceni Egyetem aulájában a fiatal
tehetség, Palojtay János mutatja be Szkrjabin megfoghatatlan
hangzás- és harmóniavilággal bíró zongoradarabjait. Október 10én, Pregun Tamás és Meskó Bálint estjén Muszorgszkij életművét
emblematikus kompozíciója, az Egy kiállítás képei részletei mellett
levelezése is segít megérteni. 11-én a Kodály Kórus Csajkovszkij
Vesperást című művét – Szabó Sipos Máté vezényletével – a református Nagytemplomban adja elő. A fesztivált az Oroszországból
érkező Gugyi Gorazdo együttes koncertje zárja október 12-én. ■

70 éves az Alföld
Az idén hetvenedik évfolyamában járó Alföld szerkesztősége konferenciát szervez, melyen megemlékeznek az 1950-ben Építünk címmel
alapított lap változatos múltjáról, egykori áldozatkész szerkesztőiről,
hűséges szerzőiről és olvasóiról, valamint szót ejtenek az irodalmi
orgánumok működésének jelen- és jövőbeli kihívásait is. Téma lesz
a magyar folyóirat-kultúra is, amely kivételesen fontos szerepet
játszott és játszik a 19–21. század irodalmában, szellemi életében.
Előadások, kerekasztal-beszélgetés és felolvasóest is szerepel a programban, s ekkor adják át Határ címmel meghirdetett pályázat díjait.
A programok helyszíne október 11-én, pénteken a Méliusz Központi
Könyvtára (Bem tér 19/D) lesz 14 és 17.30 óra között. ■
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A gyermek után
vágyakozó nő drámája
Női sorsok, a női lélek rejtelmei foglalkoztatták debreceni
munkáiban az egyik legelismertebb román rendezőt, Anca
Bradut.
Munkáiban (Antigoné, Orlando) egy-egy nagy intenzitású főhősnő állt a középpontban, ahogy a Yermában,
Federico García Lorca költői szépségű, erős érzelmeket
mozgató, megindító drámájában is. A Yerma egy asszony
kétségbeesett lázadásának története, aki őrült szenvedéllyel, megszállottan vágyik az anyaságra, de a férje ezt
nem tudja megadni neki. Yerma egy archaikus világ rabja,
melyben az a vágy, hogy gyereke legyen, a bűnösség
témájává válik.
„Ami újnak tűnik ebben a darabban, az az, hogy vita
tárgyává teszi a férfi terméketlenségét. Yerma – a hagyományoknak
megfelelően – rabja ennek a
házasságnak, és öntudatosan
a hűség mellett áll ki, így az,
hogy férje magtalan, megoldhatatlan problémává válik” –
mondja Anca Bradu. Érzelmek
és érzések sokasága olvad egybe
Ancu Bradu
Lorca drámájában. Nagyon élő és
expresszív világ ez; dalokkal, táncokkal, szertartásokkal gazdagítva alkot egy többszólamú
világot, amelynek a központi eleme mégis a férfi és a nő
közötti kommunikációs válság. A címszerepben Újhelyi
Kingát láthatja majd a közönség. ■

Hűlt hely
Mit jelent a forenzikus vizsgálat és tudomány? A forenzikus – bűnügyi,
törvényszéki – szakkifejezés a kriminalisztika egyik módszertanára
utal. Barakonyi Szabolcs három éve foglalkozik forenzikus esztétikával:
fényképeket készít Hajdú-Bihar megye legkülönbözőbb bűnügyi
helyszínein. „A helyszín nyitott könyv, amiből meg kell tanulni olvasni”
– vallják a kriminológusok. Ebből a megállapításból indul ki Barakonyi
is, amikor helyszíni fotográfiáival a fiktív elemeket nélkülöző valóságot
dokumentálja. Képei nem csupán a kriminalisztika számára értékesek:
a rögzített környezet és tárgyak révén képet kaphatunk a korról, amiben élünk; segítségükkel társadalmi, szociális, kulturális állapotokra,
valamint pszichológiai folyamatokra is következtethetünk.
Barakonyi Szabolcs: Hűlt hely – Forenzikus esztétika című tárlatát
október 25-én 18 órakor Bezsenyi Tamás kriminológus nyitja meg. ■

O ASSZONYFÉSZEK. Gajdán Zsuzsa munkáiból a
Kölcsey Központban nyílt nagyszabású kiállítás.
A hajdúböszörményi születésű művész a főiskola után
textilezéssel foglalkozott, ma akril-, olaj- és kollázsképeket
készít, nyaranta hazai és külföldi művésztelepeken alkot.
Az Asszonyfészek című tárlat szeptember 25. és november 3.
között a Hunyadi u. 1–3. alatti intézmény nyitvatartási idejében, naponta 9.30-tól 18 óráig látható. (Fotó: C. Kiss Ilona)

Fesztivál – a legjobb
előadásokkal
Idén már a hetedik Debreceni Egyetemi Színházi Találkozón vehet részt a közönség. Íme a program!
O Október 15. kedd
19 óra: Slam Poetry-verseny a Batthyány utcai DESz24ben
O Október 15– 16., kedd és szerda
Malter Filmfesztivál az Apolló moziban.
O Október 17., csütörtök
17 óra: Megnyitó (Horváth Árpád Stúdiószín)
18 óra: ADY-ÁK Színpad: Mrožek: A nyílt tengeren (Horváth
Árpád Stúdiószínház)
19.30 DESz – Alkalmi Társulat: Oswald és Zénaide
(DESz24)
21 óra: Szakmai beszélgetés a Nagyerdei Víztoronyban
Bakota Árpád színművész, Lőkös Ildikó dramaturg, Regős
János MSZJSz-elnök, Mercs János színművész részvételével. Moderál: Lukovszki Judit.
O Október 18., péntek
17 óra: SGR Projekt (Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ):
A Kisherceg visszatér (DESz24)
18.30 Formanek Csaba: Szelídítés (Horváth Árpád Stúdiószínház)
20 óra Pólik József: Szemünk fénye – felolvasó-játszó
színház (DESz24)
21.45 Szakmai beszélgetés a Nagyerdei Víztoronyban
O Október 19., szombat
17 óra: Gyöngy Dániel: Fehér (Egyetemi Református
Templom)
18.30: JESZ: Philoktétész (Horváth Árpád Stúdiószínház)
20 óra: DESz – Somogyi Tibor: Bábuk (DESz24)
21 óra: Szegedi Egyetemi Színház: Evangélium – Jagos és
Tamás apokrif (Horváth Árpád Stúdiószínház)
22 óra: Szakmai beszélgetés, fesztiválzárás a Csokonai
Színház nézőtéri büféjében
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Őszi filmkavalkád

Drakulics elvtárs
A vámpírok köztünk járnak: vagy legalábbis a ’70-es évek
Magyarországán ott voltak. A kubai forradalmat is megjárt
Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy megnyisson
egy nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nagyon nem
stimmel vele. Az öreg harcos úgy néz ki, mint ha 30 éves
lenne, laza stílusa meg egy vérvörös Mustangja van, és a
nők döglenek az ágyban fáradhatatlan fenevad után. A kémelhárítás azonban felkészült a küzdelemre: vajon mi lehet az
örökifjú elvtárs titka? n

Mű – szerző nélkül
A Mások élete című Oscar-díjas film rendezőjének új mozija
a kemény évtizedek súlya alatt sínylődő Németországba kalauzolja nézőit. A német művész, Kurt Barnert két egymást
követő diktatúra elnyomásában kezdi meg alkotói útját.
A fasiszta Németországban születik, majd az NDK-ban válik
fiatal felnőtté. Néhány évvel később megszökik NyugatNémetországba, de sötét múltját nem képes a háta mögött
hagyni. Vajon hogy érvényesül az idegen világban? Hogyan
keresi egy művész az útját nehéz időkben? n

Joker
Visszatér a mozivászonra a képregényvilág egyik legőrültebb
és legviccesebb antihőse: ezúttal Joaquin Phoenix alakítja a
legendás karaktert a maga szomorkás mosolyával. Hogyan
lett Jokerből Joker, a komor Batman örök ellensége és
ellentéte? Ez a történet megmutatja, miképpen válhat egy
ártatlan lúzerből világok felforgatója, hadseregek legyőzője
és szuperhősök méltó ellenfele. Nem kell hozzá sok – elég a
gyilkos humor. Az év egyik legjobban várt mozijára ülhetünk
be. n

Moziműsor
Filmek az Apollóban
O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Okt. 4–8., 15.15 (5-én nincs, 6-án 13.15-től is, 7-én 15-től) Mi újság, kuflik?
Okt. 4–9., 17.30 (7-én 16.30-tól, 8-án 17.15-től, 9-én 15.15-től)
Joker
Okt. 4–9., 19.45 (7-én és 8-án nincs, 9-én 20.15-től)
Joker
Okt. 8., 19.45
Élő operaközvetítés: Don Giovanni
Okt. 9–13., 18 óra
Sehenswert Festival
Okt. 10–14., 13.15 (14-én 15.30-tól)., okt. 10–14., 15.30 (14-én 17.45-től)Joker
Okt. 14., 20 óra
Roger Waters: US + THEM
Okt. 15–16.
Malter Filmfesztivál
Okt. 17–23., 15.15 (22-én nincs)
Demóna: A sötétség úrnője
Okt. 17–23., 17.30 (22-én 18.15-től)
Demóna: A sötétség úrnője
Okt. 17–23., 19.45 (22-én 20.30-tól)
Zombieland – A második lövés
Okt. 24., 20.30
Élő operaközvetítés: Don Pasquale
Okt. 24–30., 15.45 (26-án és 27-én 13.45-től)
Jetikölyök
Okt. 24–30., 17.45 (26-án és 27-én nincs)
Jetikölyök
Okt. 25–29., 19.45 (26-án nincs)
Demóna: A sötétség úrnője
Okt. 26–27.
Koreai Filmfesztivál
Okt. 30., 20 óra
Roger Waters: US + THEM
Okt. 31.
A félelem éjszakája IV.
Okt. 31.–nov. 5., 16 óra (2-án és 3-án 14 órától is)
Jetikölyök
Okt. 31.–nov. 5., 18 óra
Drakulics elvtárs
Nov. 1–5., 20 óra
Terminátor: Sötét végzet
O SOÓS IMRE-TEREM
Playmobil: A film
Okt. 5–6., 13.30
Okt. 4–8., 17.45 (7-én és 8-án 20 órától)
Joker
Okt. 4–8., 20 óra (7-én és 8-án 17.45-től)
Ad Astra – Út a csillagokba
Okt. 4–9., 15.30., okt. 10–11., 13.45., okt. 12–16., 20 óra
Joker
Okt. 10–11., 16 óra
Akik maradtak
Okt. 12–13., 13.30
Mi újság, kuflik?
Akik maradtak
Okt. 12–16., 15.45
Okt. 12–16., 17.45
Közönségsiker-sáv
Okt. 17–20.
9. Mozinet Filmnapok
Okt. 17–23., 15.30 (19-én nincs)., okt. 21–23., 20 óra
Joker
Okt. 21–23., 17.45., okt. 24–30., 15.30., nov. 1–5., 19.45 Közönségsiker-sáv
Okt. 24–30., 18 óra
Joker
Okt. 24–30., 20.15
Zombieland – A második lövés
Okt. 31. (26-án és 27-én 13.15-tól is)
A félelem éjszakája IV.
Okt. 31.–nov. 5., 15.15 (2-án és 3-án 13.15-től is)
Drakulics elvtárs
Okt. 31.–nov. 5., 17.15
Terminátor: Sötét végzet
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Okt. 4–8., 18 óra (5-én csak 13.45-től, 6-án 13.45-től is) A létezés eufóriája
Okt. 4–8., 20.15
A Wall Street pillangói
Okt. 4–9., 16 óra
A fénykép
Okt. 10–11., 13.30
FOMO – Megosztod, és uralkodsz
Okt. 10–11., 15.45., okt. 12–13., 13.45
Gemini Man
Okt. 13., 16 óra
IV. Európai Art Mozik Napja
Okt. 12–16., 18.15 (13-án nincs)
FOMO – Megosztod, és uralkodsz
Okt. 12–16., 16, , 20.15 óra (13-án nincs)., okt. 17–23., 20.15
Gemini Man
Okt. 17–23., 16 óra
A művészet templomai: A Prado Múzeum
Okt. 17–23., 18 óra (22-én nincs)
Pavarotti
Mi újság, kuflik?
Okt. 24–30., 15.15 (26-án és 27-én 13.30-tól is)
Okt. 24–30., 17.15
Az angyal
Okt. 24–30., 19.30
Mű szerző nélkül
Okt. 31.
A félelem éjszakája IV.
Okt. 31.–nov. 5., 16.15
Addams Family: a galád család
(2-án és 3-án 14.15-től is)
Clara
Okt. 31.–nov. 5., 18.15
Nov. 1–5., 20.15
Lótolvajok
Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket október 24-éig várjuk
a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió 2019-es virágkarneváli DVD-jéből sorsolunk ki két
darabot DVD-n. Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését beküldő szerencsés olvasóink:
Kostovic Éva, Józsakert utca 19.
Czinege-Gueddi Juliánna,
Kishegyesi út 36.

Műtét vérzés nélkül!

Veszélyes anyajegyek!

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

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdaganatok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyekből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elérhető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,
a világ legfejlettebb országaiban már működő,
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző berendezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelentős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlannak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele!

A Lézer Magánrendelőben alkalmazott lézeres
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott
óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az
elváltozás területén dolgozik
– szükségtelen varratot behelyezni
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során,
mert miközben a lézer a szöveteket szétválasztja,
elzárja a vérereket
– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni,
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a
műtéti terület
– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a
lézerfény érintkezik a sebbel.
Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt köröm,
úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a talpon
levő szemölcsök, vagy bármely testtájon levő
számos elváltozás.
A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
A Lézer Magánrendelő 2013ban elnyerte „Az év támogatója”
díjat a Magyar Vöröskereszttől.
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OROSZ ZENEI FESZTIVÁL
DEBRECENBEN
ORTODOX SZAKRÁLIS ZENE CSENDÜL FEL
A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOMBAN

70 ÉVES AZ ALFÖLD FOLYÓIRAT
MALTER

RÖVIDFILMEK FESZTIVÁLJA
AZ APOLLÓ MOZIBAN

Cívis Cuháré
Idén október 19-én 10 és 19 óra között már a VII. Cívis
Cuháré – Kárpát-medencei Népművészeti Találkozót rendezik meg a Kölcsey Központban.
10 és 16 óra között a Bálterem lesz a IV. Hajdúsági
Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncverseny helyszíne.
12 és 16 óra között a Nagyteremben Aprók tánca táncház
lesz kicsiknek és nagyoknak a Kárpát-medence legszebb
táncaiból. 14 és 17 óra között a Bényi Árpád-teremben ifjú
népi énekesek és népzenészek kamarakoncertjei lesznek, 18
órakor a Nagyteremben pedig a Góbé zenekar ad koncertet.
A kísérő programok sorában népművészeti kirakodóvásár, népi játszótér, népi olimpia, folkterasz, éjszakai táncház
várja a közönséget az Ifjúsági Házban.
A Góbé zenekar koncertjén kívül a többi program ingyenesen
látogatható. ■

Sikkes esték
Visszatér a Back To Floyd a Domb utcai Sikk klubba, ahol az
idén 40 éves The Wall előtt tisztelegnek. A legmodernebb
technikát vetik be a koncerten, és a teljes dupla albumot
el fogják játszani november 7-én, 20 órától. Egy hét múlva
ugyanitt a Balázs Elemér Group varázsolja el a közönséget
Magyar népdalok című koncertjével. ■
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Vezérigazgató:

Petromán László
Alföldi Nyomda Zrt.
Debrecen, Böszörményi út 6.
György Géza

Megjelenik: 70 ezer példányban
		 Debrecen területén
Terjeszti: Lapcenter Kft.
A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített egyedi
grafikai megoldások utánközlése engedélyünk nélkül tilos.
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Vásároljon, sportoljon,
ügyintézzen egy helyen,

a Malompark

Bevásárlóközpontban!
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

