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ŐSZ
09. 28. SZÜRETI MUSTRA
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” program részeként a Déri téren

10. 15. A lEhETETlEn lEkÜZdéSE
Érdi Tamás zongoraművész hangversenye a Fehér Bot Világnapján

10. 16. hARCSA VEROnIkA-EST
Lifelover – Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint lemezbemutató koncertje

10. 22. hERCZkU ÁgnES-EST
Faggató – Herczku Ágnes, Nikola Parov, Sinha Róbert koncertje

10. 25. CíVIS CUhÁRé
Kárpát-medencei népművészeti találkozó a Főnix Csarnokban

11. 03. SZERVUSZTOk, PAjTIkÁk!
vidám családi délután Vitéz Lászlóval, kézműves játszóházzal, kakaókoncerttel

11. 06–08. dEbRECEnI IROdAlMI nAPOk
Lyukasóra Klub, tudományos tanácskozás, Alföld-díjasok estje

11. 11. PénZÜgYŐR ZEnEkAR
Kivágják a rezet

11. 17. CSík 25
Jubileumi nagykoncert barátokkal (Dresch Mihály, Lovasi András)

11. 18. jUTAlOMjÁTék
vígjáték két részben – a Játékszín előadása, főszerepben Gálvölgyi János és Hernádi Judit

11. 20. AngYAlfÜTTY
Berecz András mesemondó estje – az új meselemez ősbemutatója

In
fo

rm
ác

ió
: F

őn
ix 

Re
nd

ez
vé

ny
sze

rv
ez

ő N
on

pr
ofi

t K
ft.

 • 4
02

6 D
eb

rec
en

, H
un

ya
di 

u. 
1–

3. 
  • 

 Te
l.: 

52
/5

18
-4

00
  • 

 E-
m

ail
: in

fo
@f

on
ixi

nf
o.h

u

www.fonixinfo.hu



  

3

6
Debrecen kulturális 
élete igen rétegzett. 
Interjú Szentei
Tamással, a 
kulturális osztály 
vezetőjével

8
Az ötödik íz. 

Szerelem, zene, 
drog: készül az új 

debreceni játékfilm

13
Jön az új
világverseny:
ritmikus
sportgimnasztika 
Debrecenben

21
Programok

minden
mennyiségben

32
Halloween
éjszakája:
horror a moziban 

1956 és az ifjúság
Modern kori történelmünk progresszív és nemze-
ti hagyományaiban meghatározó szerepe volt az 
ifjúságnak. 1848. március 15-e sikerében kiemelkedő 
szerepe volt, Petőfi és társai mellett, a pesti egyete-
mistáknak. 1956 programjának megfogalmazásában 
és az események elindulásában a fővárosi és a vidéki 
nagyvárosok felsőoktatási tanulói jártak élen. Céljaik-
ban egyszerre volt jelen a demokrácia, az igazságos-
ság, a jogszerűség követelése és a felelősség vállalása 
a nemzeti értékek és érdekek mellett. A reformkor 
„haza és haladás” jelszava aktuális volt 56-ban is. 
Pátosz nélkül mondhatjuk, hogy az ifjúság vált a nem-
zet lelkiismeretévé. A fiatalság lendületéből adódóan 
bátran és határozottan vált az események motorjává.

Napjainkban sokat beszélnek az oktatásról, annak 
problémáiról, szerkezeti és tartalmi átalakításáról és 
jövőjéről. Markáns véleményként jelenik meg, hogy az 
oktatást a gazdasági, piaci igényekhez kell igazítani. 
Véleményem szerint többről kell, hogy szóljon. Nem 
pusztán olyan diplomásokat kell képezni, akik robot-
ként képesek kielégíteni a vállalati terveket, hanem 
olyanokat, akik a szaktudásuk mellett képesek felis-
merni és képviselni a progresszív és nemzeti célokat, 
értékeket. Mind 1848, mind 1956 megmutatta, nem 
mindegy, milyen ifjúságunk szellemi, lelkiállapota, ori-
entáltsága. Ahhoz, hogy továbbra is a nemzet lelkiis-
merete lehessen, pozitív történelmi hagyományait be-
tölthesse, az oktatásügyben jelen lévők mindegyikének 
sokat kell tennie. Mert csak így valósulhat meg Nagy 
Gáspár költő gondolata: „Hogy a forradalom fénye és 
tisztasága megmaradjon, Ti segítsetek fiatalok!”, mely 
nem véletlenül olvasható 1956 emlékét megörökítendő 
a Debreceni Egyetem főépületének III. emeleti keren-
gőjében. Ha elmegyünk mellette, gondoljunk néha rá.

Pallai László
történész,a Debrecen

Egyetem oktatója
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Őszi mustra

Beszélgetős estéket szerveznek a DMK Belvárosi Közösségi 
Házába, ahol a debreceniek érdeklődésére számot tartó 
kérdésekről lesz szó. Magyarság, hagyomány, debreceniség 
– e gondolatmenetre szeretnék felfűzni a beszélgetéseket 
a szervezők, abban a reményben, hogy lökést adjanak egy 
belvárosi szellemi párbeszéd-tér kialakulásának.

Október 16-án 17 órakor Ozsváth Sándor művelődéstör-
ténész lesz a vendég, a téma pedig beszélt nyelvünk állapo-
ta lesz. Két hét múlva, 30-án Makoldi Sándor festőművész 
érkezik, aki a hagyományról és a magyarságról szól majd 
„itt és most”.

Lemezbemutató
Harcsa Veronika az elmúlt években igazi sztár 
lett. Ez a gyönyörű hangú, varázslatos egyéniségű 
énekesnő Debrecen közönségének már a hivatalos 
fővárosi bemutató előtt elhozza Gyémánt Bálinttal 
közös lemeze anyagát október 16-án 19 órától a 
Kölcseybe. S hogy milyen ez a zene? Azt olvastuk 
az új album dalairól, hogy „szellemesek, sziporká-
zóak, széles érzelmi és dinamikai skálán mozognak, 
mindvégig sugárzik belőlük az életszeretet”. Az est 
látványos is lesz, nem csupán hangulatos: Szabó 
Levente grafikusművész készített a dalokhoz külön-
leges stílusú vetítést.

O Amikor a mostani negyvenesek voltak 
kisdiákok, szerepelt az olvasókönyvükben egy 
történet arról, melyik a legszebb évszak. Az 
írásban szereplő kisfiú imádta a tavaszt, rajon-
gott a nyárért, de boldog volt akkor is, amikor 
beköszöntött az ősz. Mi is örülhetünk ennek az 
évszaknak. Miért? Mert szép. Van egy hangula-
ta a tarka őszi erdőnek, vagy a városi sétának 
egy tompa színekben ragyogó vasárnap 
délután. Ha kimozdulunk otthonról, találkozni 
fogunk másokkal. Valahol ez a lényeg: összefutni, együtt lenni. Az a fontos, hogy lássuk egymást. Hogy ott 
legyél, te meg én, s hívjuk el őt is! Legyünk együtt egy kicsit, mi, mindnyájan, veletek, velük. Találkozzunk, 
beszélgessünk, meséljük el, mi újság. Esetleg mondjuk azt: nézzünk meg egy filmet, egy színházi előadást, 
menjünk el egy koncertre. Vigyük a gyereket, csábítsuk magunkkal a nagymamát. Akkor is, ha éppen esne, 
ha fújna. Önző meggondolásból: az öröm, az élmény kedvéért. A társaságért. Hogy mi legyünk többek egy 
kicsit. Ti, velünk.

(sz)

Belvárosi beszélgetések
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A lehetetlen leküzdése
A látássérültek nemzetközi napján ad koncertet Érdi Tamás zongoraművész a Köl-

csey Központban. A kitűnő muzsikus egy hibás inkubátor következtében veszítette el 
látását. Ám, mint vallja, nagy szerencséje volt, hogy már gyermekkorában rá tudott 

találni „a zene csodálatos univerzumára, hisz e nélkül nem sikerült volna legyőznöm 
a lehetetlent”. A közönség október 15-én találkozhat ezzel a tehetséges művésszel, 

aki Schubert-, Brahms-, Liszt-, Debussy- és Chopin-darabokat fog játszani. 
Ezen a napon 17 és 21 óra között rendhagyó tárlatot láthatnak az érdeklő-

dők a Kölcsey körfolyosóján: Kézzel látók címen nyílik a Fehér Bot Alapítvány, a 
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete és a Dr. Kettessy Aladár Általános 

Iskola és Kollégium közös kiállítása.

Faggató
Herczku Ágnes szívesen jön városunkba. Legközelebb ok-
tóber 22-én, 19 órától lép fel Nikola Parov és Sinha Róbert 
társaságában a Kölcsey báltermében. S hogy milyen lesz 
ez a koncert? Milyen az, amikor egy csodálatos hangú éne-
kesnő, akitől sem a magyar népzene, sem a világzene nem 
idegen, „összefog” egy remek gitárossal és egy különleges 
énekessel? Nyilván feledhetetlen. Herczku Ágnes két éve 
lép fel Sinha Róberttel, akivel elsősorban népdalfeldolgozá-
sokat, megzenésített verseket adnak elő. Nikola Parov neve 
szintén nem ismeretlen az etnoműfajt kedvelők számára, 
hiszen vele már a Naplegenda megszületése óta együtt 
dolgoznak. Ezen az estén közös műsoraikból mutatnak be 
válogatást Debrecenben.
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Létezik olyan, hogy debreceni kultúra?
Milyen sajátosságai vannak? 

Természetesen létezik, s mint minden, Deb-
recen kultúrája is a múltban gyökeredzik, 
jelenünkben pedig folyamatosan változik, 
formálódik. Erős karakterét a hagyományok 
s az ezeket örökítő intézmények határozzák 
meg. Korszerűvé, a mai ember számára 
izgalmassá a jelen kulturális szereplői, 
szervezetei alakítják. Hogy mi a sajátossá-
ga, arra nehéz röviden válaszolni, de azt 
gondolom, Balogh István, Szabó Magda és 
még más tudós, író munkáiban ott a válasz. 
Debrecen nagyon gazdag helytörténeti 
munkákban; ma is sorra jelennek meg a 
színvonalas írások. A nagyvárosi lét előnye, 
hogyha valaki ezekre kíváncsi, csak besétál 
a Méliusz-könyvtárba, és rendelkezésére 
áll szinte valamennyi... Az összefoglaló 
munkák közül szeretném kiemelni a még 
mindig aktuális, a kultúra fővárosa pályázat 
során megszületett könyveket. Ezek azért is 
fontosak, mert a várost bemutató össze-
foglaló munkák megírásában részt vettek a 
kulturális élet jelenleg is aktív szereplői.

Mi a szerepe, a feladata a városnak:
a kultúra megőrzése? A közvetítése?

Az önkormányzat feladata egyértelmű:
egyrészt a helyi közösség igényeit kell
kielégíteni, a helyi közösség elvárásainak 
kell megfelelni, másrészt az állam által, 
jogszabályokban meghatározott köte-
lezettségeket is el kell látni. A kormány 
ezen a területen is egyértelmű viszo-
nyokat teremtett az elmúlt időszakban: 
pontosan meghatározta, hogy mi az állam 
és mi a helyi önkormányzat feladata. 
Ennek következtében kaptuk vissza a 
Déri Múzeumot, és vettük át a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárat működtetésre. 
Szerintem a kulturális alapintézmények 
legjobb gazdája mindig az a közösség, az 
a település, amelyet ezek az intézmények 
szolgálnak. Ezzel párhuzamosan képesek 
vagyunk arra is, hogy magas színvona-
lon és felelősen el tudjuk látni – ezeken 
az intézményeken keresztül – a megyei 
szintű feladatokat is. Debrecen kisugárzó 
szerepe a kultúra terén szintén egy meg-
határozó hagyomány.

„Olyan város Debrecen, 
ahol nemcsak a

magaskultúrának
vannak meg a színterei,

de tág tere lehet a
kulturális aktivitásoknak, 

öntevékenységeknek,
valamint a közösségi

művelődésnek is.

Debrecen gazdag, sokszínű kultúrájáról, a város kultúraszervező szerepéről és 
feladatairól, valamint a város által működtetett intézményekről beszélgettünk 
Szentei Tamással, a kulturális osztály vezetőjével.



„Debrecen kulturális  élete igen rétegzett”
7

Debrecenben sokféle igény és feladat szóba 
jöhet, ha a kultúráról beszélünk. 

Debrecen magyarországi mértékben nagyváros, de 
mégsem annyira, hogy az emberi kapcsolatok ne 
szőnék át láthatatlanul az életünket. Ez hallatlan 
nagy előny, hiszen a kultúra szervezői és fogyasz-
tói közvetlenül hatnak egymásra, érintkeznek egy-
mással. Sokan és sokszor mondják: Debrecen egy 
élhető város. Szerintem is az, és nemcsak szol-
gáltatásaiban sokszínű, de kulturális élete is igen 
rétegzett. Itt nemcsak a magaskultúrának vannak 
meg a színterei, de tág tere lehet a kulturális 
aktivitásoknak, öntevékenységeknek, a közösségi 

Szentei Tamás 
2011. március 
15-én, a kultúra 
és a közműve-
lődés érdekében 
hosszabb időn át 
kiemelkedően vég-
zett munkájáért 
Bánffy Miklós-díjat 
vehetett át a nem-
zeti erőforrások 
miniszterétől.

művelődésnek. Debrecenben a kultúra valamennyi 
területén működtet vagy intézményesítetten támo-
gat alapintézményeket önkormányzatunk. Fontos 
együttműködő partnereink a történelmi egyházak, 
a civil szervezetek, az egyetem. Ezek az intézmé-
nyek nem csak kiszolgálják a debreceniek elvárá-
sait, de közvetítik is az igényeket. Intézményeink 
egyik nagy erőssége, hogy világos és egyértelmű, 
jól elhatárolható feladatrendszert vállalnak fel, 
karakteres, egyedi arculattal. 

Tekinthetjük úgy a kultúrát, mint bármely 
gazdasági ágazatot? Elvárható, hogy képes 
legyen eltartani magát? 

A kultúra is pénzbe kerül, és – természetesen – 
nem képes eltartani saját magát. Itt a nyereség 
nem úgy mérendő, mint a gazdasági szférában, 
de több példa is hozható arra, hogy a csökkenő 
támogatás ellenére az elvárt magas színvonal 
fenntartható. Azt gondolom, a városi nagyren-
dezvényeket koordináló-szervező Főnix Rendez-
vényszervező Nonprofit Kft. működése jól példáz-
za mindezt. Amióta a város kulturális életében 
dolgozom, azt látom, hogy folyamatosan változik 
a város arculata. Ami mérhető és valóban fejlő-
dést mutat a kulturális beruházások révén, az az 
intézményhálózat bővülése. Természetesen feladat 
van bőven; elégedettek nem lehetünk soha. Ha va-
lahol nem tudunk azonnali eredményt felmutatni, 
ott apró lépésekkel próbálkozunk. A Déri Múzeum 
például sikeresen pályázott az irodalmi gyűjtemény 
új helyszínének kialakítására, s – a tervek szerint 
– jövőre, a magyar kultúra napján nagy, átfogó 
kiállításban mutatja be néprajzi anyagát. Sokan 
várják ezt, s úgy érzem, egy régi adósságot tudunk 
ezzel törleszteni.

Nagyon sokféle igényt és elvárást kell kielégíteni Debrecenben

Sz. M.



Az ötödik íz

A Debrecen Televízió műhelyében ezúttal egy játékfilm 
munkálatai folynak. Mint már beszámoltunk róla korábbi lap-
számunkban, Az ötödik íz egy igazi, fiataloknak szóló alkotás 
lesz: szerelemmel, zenével, droggal és hétköznapi problémák-
kal a középpontban. A felnőttszerepeket a Csokonai Színház 
művészei alakítják, a fiatalokat pedig az Ady-gimnázium 
diákjai.

A film a Médiamecenatúra támogatásával, pályázati 
pénzből készül. Írója Sohonyai Edit, zenéjét pedig Bornai Tibor, 
a KFT zenekar billentyűs-énekese jegyzi. A 65 perces alkotás 
– a tervek szerint  – januárra készül el. A Debrecen Televízió 
ifjúsági filmjét várhatóan jövő tavasszal mutatja be a Magyar 
Televízió.

Képeink a forgatáson készültek.
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Gasztro-élmény
Professzionális főzőiskola indult a vá-
rosban. Felnőttek és gyerekek egyaránt 
részt vehetnek a Séf Akadémia háromórás 
gasztronómia élményt nyújtó kurzusain. 
Legközelebb október 16-án és 28-án lehet 
majd a konyhában szorgoskodni Pataky 
Péter, az Ikon étterem séfjének közreműkö-
désével. A helyszín a Karinthy Frigyes utca 
16. szám  (Liget lakópark 2., az Akadémia 
utca folytatása), a téma pedig a magyar 
retró lesz. A három fogás, újragondolva, a 
következő: gyors halászlé pontygaluská-
val, mangalicaszűz kelkáposztafőzelékkel, 
macskamentás madártej.
www.sefakademia.hu

O megszépült az Újkerti könyvtár Kicserélték a 
szőnyegpadlót, új tereket alakítottak ki, és sok színes, új 
könyvvel is bővült a kínálat, mivel a Batthyány utcai Közpon-
ti Olvasóterem megszűnt. Az eddig csak helyben használha-
tó könyvek egy része pedig kikerült szabadpolcra, így a közel 
40 ezer dokumentum 90 százaléka kölcsönözhetővé vált.
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O örökítés. Mitől igazán hiteles a népzene? A Bakator tudja a receptet! Rendkívül 
összeszokott, lendületes, igazi magyaros muzsikát produkálnak, s a hagyományokhoz 
hűen szólaltatják meg a népzenei stílusokat. A jellegzetes hangszereknek, így a hegedű-
nek, terchegedűnek, a három- és négyhúros brácsáknak, a cimbalomnak, a nagybőgőnek 
és alkalmanként a klarinétnak köszönhetően hitelesen adják elő a különféle tájegységek 
népzenéjét. A zenekarnak idén gyönyörű, könyv formába öltöztetett lemeze jelent meg. 
Ebben rövid néprajzi leírások és népdalszövegek is szerepelnek, valamint archív fotórit-
kaságok. Az Örökítést két nyelven, magyarul és angolul készítették el, így népszerűsítve 
a magyar népzenei kultúrát és magát a zenekart is. Október 12-én a Bakatort élőben is 
lehet majd látni-hallani, fellépnek ugyanis a Motolla homokkerti szüreti mulatságán.



Nagymenő kerestetik
A Honvéd elleni idegenbeli vereséget követően 
fakadt ki a kétszeres olimpiai bajnok vezetőedző:
„Vannak edzésmenők, meg vannak nagymenők, 
akik a meccsen jók. Hát, kellene nekem is most 
pár nagymenő, mert edzésmenőből van bőven, 

nagymenőből, sajnos, még egy sincsen.” A szezon elején visszavonuló Varga Tamás már a bajnoki nyitá-
nyon is hangoztatta, hogy ez a csapat más lesz, mint a tavalyi volt, kevesebb lesz a sztár, de azt talán ő 
sem gondolta, hogy az olasz–magyar gólkirály, Alex Giorgetti, vagy éppen ő maga ennyire hiányzik majd a 
csapatból. Pedig nagymenő-jelölt a mostani keretben is van. Az Európa- és világbajnok, olimpiai ezüstérmes 
montenegrói pólós, Predrag Jokics, vagy a junior-világbajnok Marnitz Gergő, esetleg a kétszeres gólkirály 
Weszelovszky László, sőt az Universiade-győztes Chilkó Márto, vagy Halek Márton is felnőhet a feladathoz. 
Jó lenne mihamarabb, mert az idő telik, a pontok pedig potyognak...
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Kis pólóban nagy bravúr
Sikeres kvalifikáció után az ország 12 legjobb utánpótlás-együt-
tese között van a DVSE.
A Fiú Országos Utánpótlás-bajnokság felsőházáért folytatott 
kvalifikációs tornák során bravúros teljesítménnyel rukkoltak elő 
a debreceni ifjúsági, serdülő- és gyermekkorosztályos csapatok. 
A fiatalok új fejezetet nyitottak a Debreceni Cívis Póló Vízilabda 
Sportegyesület utánpótlásának történelemkönyvében. Magabiz-
tosan szerezték meg a csoportelsőséget és a felsőházas tagság 
jogát, így a DVSE az ország 12 legjobb utánpótláscsapata között 
kezdheti meg a 2013/2014-es pontvadászatot.

A lebonyolítási rendszer szerint az ifjúsági, a serdülő- és a 
gyermekkorosztály eredményeit együtt veszik figyelembe. A 
debreceniek kitűnően szerepeltek, hiszen hazai pályán mindhá-
rom korosztályban verték a Szolnokot, aztán Hódmezővásárhe-
lyen szintén hibátlan mérleggel zártak, így az is belefért, hogy 
Kaposváron az ifi- és a serdülőcsapat kikapott. A DVSE így is 
csoportelső lett, azt a Szolnokot megelőzve, amely a legnagyobb 
költségvetéssel bír az országban, és a felnőtt OB 1 első számú 
bajnokesélyesének számít.

Nem kezdte túl jól a bajnokságot a vízilabda OB 1-ben 
szereplő Debrecen. Varga Tamás azt mondja: az edzés-
menők helyett nagymenők kellenének a csapatba...

Bravúros teljesítménnyel rukkoltak 
elő a debreceni fiatalok 

12. 19.30    Ybl Water Polo-Debrecen
19. 18.00    Debrecen-Kaposvár
26. 18.00    Vasas-Debrecen

2. 17.00    BVSC-Debrecen
9. 20.00    OSC-Újbuda-Debrecen



Szakály Péter ismét válogatott formában játszik, a csapat pedig stabil 
dobogós. A kapitány a sereg élére állt.

Szakály Péter tavaly óta szinte folyamatosan válogatottkeret-tag, de az 
elmúlt szezonban saját bevallása szerint sem ment neki igazán a játék.
A nyár végén három évvel meghosszabbította debreceni szerződését, 
és azóta bizonyítja, hogy nem véletlenül tartotta meg őt a Loki. Minden 
második meccsén betalál, irányít, és igazi kapitányként a vállára veszi a 
csapatot, ha úgy hozza a szükség. A Mezőkövesd és az MTK ellen is 3 pon-
tot érő gólt szerzett, és – ami remek tulajdonsága – hogyha egy helyzete 
van egy meccsen, akkor azt az egyet általában belövi.

A sereg élére kapitány kell, de a sikeres csatához jó katonákra is szük-
ség van. A jobbhátvéd posztján magabiztosan teljesítő Lázár Pál lassan 
visszajátssza magát a válogatottba. Korhut Mihály, ha csak a játékkal fog-
lalkozik, rövidesen szintén a nemzeti csapatban köthet ki, de a  szurkolók 
szerint a legjobb igazolás az MTK-tól érkező Zsidai László, aki betöltötte a 
Varga József után maradt űrt a középpálya közepén, ami önmagában véve 
nagy teljesítmény. Rövid idő alatt vált a csapat hasznos tagjává a másik 
volt MTK-s Vadnai Dániel, de a lesipuskás Dalibor Volas sem tűnik rossz 
vételnek, és akkor a titkos fegyver L'Imam Seydiről még nem is beszéltünk.

Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni a debreceniek felemás bajno-
ki teljesítménye mellett. Míg hazai pályán százszázalékos és a rangadókat 
is magabiztosan nyeri a Loki, addig idegenben mindössze egy pontot szer-
zett eddig, márpedig a bajnoki cím újbóli elhódításához a Debrecen táblán 
kívül is gyűjtögetni kell a pontokat. Más kérdés, hogy a stabil dobogós 
helyezéshez egyelőre a gyengécske idegenbeli mérleg is elég, de ahhoz, 
hogy jövőre bajnokavató ünnepség legyen az új stadionban, ettől magabiz-
tosabb teljesítményre lesz szükség a folytatásban.

16., 14.00
Balmazújváros–DVSC-TEVA 
(Ligakupa)
19., 16.00
Kecskemét–DVSC-TEVA 
26., 14.00
DVSC-TEVA–Lombard Pápa FC

3., 16.30
Újpest–DVSC-TEVA 
9., 14.00
DVSC-TEVA–Puskás Akadémia
13., 13.30
DVSC-TEVA –Mezőkövesd 
(Liga-kupa)

Kapitány és katonák



O JEGESEDŐ zENELESŐK. A megszokott, 
különleges hangulattal, rengeteg jó zenével 
és élő kívánságműsorral várja a szórakozni 
vágyókat a Debrecen Jégcsarnok jégdiszkója. 

A bajnokság előtt csak bízott a jó rajtban Varga 
József vezetőedző. Azóta kiderült: az idei Lokiban 
van kurázsi. Az őszi szezon közepén dobogós a 
DVSC-TVP.

Négyből négy. Így kezdte az idei bajnokságot a 
DVSC-TVP a női kézilabda NB I-ben. Bár a sorso-
lás is kedvezett a lányoknak, hiszen papíron ver-
hető ellenfeleket kaptak kezdésként, a harmadik 
fordulóban, a Dunaújváros ellen megvolt az első 
bravúros győzelem is.
Ami pedig talán ennél is fontosabb: a kötelező 
győzelmeket egytől egyig behúzták a lányok. 
A dobogós helyezés nyilván túlzás, hiszen a 
folytatásban még a Győr és a Fradi is ott van az 
ellenfelek között, és lesznek még kemény idegen-
beli meccsek, a középmezőny simán elérhetőnek 
tűnik, amiben – persze, ehhez még sok bravúros 
győzelem kell – benne lehet a negyedik-ötödik 
hely valamelyike is.
De ami a legfontosabb: a Lokinak ismét van 
rangja és tekintélye a magyar női kézilabdában. 
Erre jó példa az egyik legnagyobb költségvetéssel 
bíró Érd debreceni vendégszereplése. A dobogóra 
abszolút esélyesnek tartott érdiek óriási öröm-
tánccal ünnepelték meg a Hódosban aratott győ-
zelmüket, sőt, utólag be is vallották, hogy nagyon 
tartottak a Lokitól.
Szóval, a DVSC-TVP eddigi szereplése egyáltalán 
nem női szeszély...

Október
11., 18.00    DVSC-TVP–Siófok
16., 18.00    FTC–DVSC-TVP

November 
6., 18.00    DVSC-TVP–Fehérvár

- a legjobbak közé készül a DHK
A MOL Ligára készül a Debreceni Hoki Klub.
Az egyesület – a hazai pontvadászat mellett – idén 
is elindul a szlovák juniorbajnokságban, jövőre pedig 
a hazai élvonalban szerepelhet a DHK.

Július 22-én kezdte el a felkészülést a DHK.
Az alapozás idején napi négy edzést vezényelt játé-
kosainak az orosz mester, aztán ,,csak" napi kettőt. 
A keret nem nagyon változott; mindössze egy távo-
zó volt és két fiatal egyetemista érkezett. Scseglov 
edző szerint tanulóév lesz az idei; a cél, hogy a DHK 
minél jobban felkészüljön a MOL Ligára, melynek a 
következő szezontól lesz már aktív résztvevője lesz.

–  Több mint egy éve dolgozom ezekkel a gye-
rekekkel, és úgy érzem, már látszik a közös munka 
eredménye. Fizikálisan és taktikailag is sokat fej-
lődtek, de van még mit tanulni, ezért a magyar és a 
szlovák juniorbajnokságban is részt veszünk ebben 
az évben is. Ez a szezon arra lesz jó, hogy tovább 
formáljuk a tehetséges fiatal csapatunkat. Fel kell 
készíteni őket a jövő évi MOL Ligára. Azt szeretném, 
ha egy év múlva mindenki készen állna a legmaga-
sabb osztályra  – mondta Vladimir Scseglov.

– dobogón a kézis lányok
Nem női szeszély

Október 
16. Debreceni HK–ifj. Ocskay Gábor JA
30. Debreceni HK–ifj. Ocskay Gábor JA

November 
13. Debreceni HK–MAC Budapest

A jég krémje
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O március 14–16.: 
Debrecen 
O március 22–23.: 
Stuttgart
O április 3–6.:
Lisszabon
O április 11–13.:
Pesaro

Újabb világversenynek ad otthont Debrecen. A kilenc versenyből álló világkupa-sorozat első állomása a 
Főnix Csarnok lesz. A ritmikus gimnasztika sokak szerint a legnőiesebb sportág; abalett, a torna és a tánc 
jegyeit tartalmazza. Története, művészi torna néven, a Szovjetunióban kezdődött 1936-ban.

A debreceni Főnix Csarnok 2010-ben már vendégül látta a világ legjobbjait. Jövőre újra világkupa-hely-
szín lesz. Itt rajtol március 14-én a ritmikus gimnasztikázók 2014-es világkupa-sorozata felnőtt egyéni és 
együttes kéziszer-csapatok részére. A nemzetközi szövetség (FIG) honlapjáról kiderül, hogy a kilenc verseny-
ből álló világkupa szeptember 5–7-én zárul Kazanyban.

Ritmikus gimnasztika 
Debrecenben

O május 9–11.:
Corbeil-Essonnes
O május 22–24.:
Taskent 
O május 30.–június 1.:
Minszk
O augusztus 9–10.: Szófia 
O szeptember 5–7.: Kazany

A 2014-es világkupa állomásai:   

Színvonal és tartalom
... meg zene, zene, zene
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Elsőre szinte követhetetlen, hány zenekart mozgat 
Balogh Sándor. Aztán ahogy beszélgetünk, kitisztul 
a kép, minden a helyére kerül. Ennek a fiatal deb-
receni rockzenésznek, aki nagyon jó billentyűs és 
énekes is, szinte minden pillanata a zenéről szól. 
Lassan 15 éve a hangszerkereskedelemben dol-
gozik. Ha itt végez, ott a saját kis stúdiója, ahol a 
zenei mellett a technikai tudását és a hangmérnöki 
képességeit is latba vetheti, és, persze, a zeneka-
rai, a próbák, a koncertek, a dalszerzés...

Aki figyeli a helyi rockéletet, emlékezhet a Crack 
nevű formációra. Balogh Sanyiék ezzel a zene-
karral saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt 
játszottak. Ez a csapat volt az alapja az Aznapo-
soknak. 

– Kaptam egy felkérést egy akusztikus kon-
certre, amihez összeszedtem két zenész kollégát. 
Boldog Tibivel és Váczi Sanyival alkottunk triót, 
amiből Váczi Sanyi távozott, a helyére pedig 
Domokos Marci lépett be. Ez lett az Aznaposok. 

Aznaposok 
bővített változatban is

Alapvetően slágereket játszunk, hazai és külföldi 
dalokat, s főleg kisebb helyeken lépünk fel, bár 
a cseh sörfesztiválon nagyobb közönség előtt is 
bemutatkoztunk.

A repertoár elég nagy, mondja Balogh Sanyi, 
akár 3-4 órát is tudnak játszani. S mint megjegy-
zi, létezik az Aznaposoknak egy bővített válto-
zata is. Ebben öten vannak, s itt a hangszerelés 
is másabb; ez a felállás kicsit rockosabb. Ez a 
csapat viszi tovább a Crack örökségét, s játssza 
annak a saját dalait is. Emellett pedig van még 
egy zenekara: a Personal Mode. Ezzel Depeche 
Mode-feldolgozásokat játszanak Balogh Sanyiék. 
Használnak szintiket, de gitárokat és élő dobot is. 

– Ettől egész „vaskos” hangzása lesz ezeknek a 
daloknak, amikor megszólalnak koncerten – árulja 
el a billentyűs-énekes. A debreceni közönség leg-
közelebb október 18-án hallhatja majd, mit tud a 
Personal Mode, amikor az Ifiház Dharma-klubjában 
lépnek színre.

Koncertek ősszel
Itt van az ősz, itt van újra – és színesebb, mint va-
laha. S nem csak a színes falevelek, hanem az őszi 
programok miatt is. A klasszikus kedvencek kínálatát, 
mint például a Vitéz László Matiné- vagy Berecz And-
rás estje, olyan nagyszabású koncertek tarkítják, mint 
például a Csík zenekar (képünkön) jubileumi koncertje 
vagy az Experidance és a 100 tagú Cigányzenekar 
fergeteges turnéja! Élvezze Ön is a színes látványt és 
dallamokat, biztosítsa helyét a programokra a régi 
városháza alatti Tourinform-irodában
(Piac utca 20.). www.iranydebrecen.hu
tel.:+36 52 412-250
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Nagyon sok debreceni várta az új rádió indulását. Mik az 
eddigi tapasztalatok? Erről kérdeztük Perge Mariann 
hírszerkesztőt. 

- Valamennyi munkatársammal együtt nagy odaadással 
végezzük a feladatainkat, a hallgatói elvárásoknak megfe-
lelően. Már az első héten nagyon sok biztatást és dicsérő 
szavakat kaptunk a hallgatóinktól, ez pedig különösen 
jólesik. 

A reggeli sáv köztudottan nagy megterhelést jelent a 
rádiósoknak. Hogyan sikerül ezt kezelni a Debrecen Rádió 
FM95 szerkesztőségében?

Nagyon sok hallgató kezdi a napját velünk. Igyekszünk 
őket naprakész, mindig friss, helyi információkkal ellátni. 
Nem könnyű, de szép feladat azzal a tudattal felkelnem, 
hogy ma is hozzátehetek az emberek életéhez valami 
olyat, ami jó érzéssel fogja őket eltölteni – természetesen, 
munkatársammal és a szakmai stábbal együtt.

Elindult
a Debrecen Rádió FM95 adása
Új szereplő jelent meg a debreceni médiapiacon! Milyen ez az új rádió? Egyszerre jellemzi az interaktivitás, a 
lendület és a jó értelemben vett könnyedség. A Debrecen Rádió FM95 szinte kizárólag helyi hírt, aktualitást, 
programajánlót tartalmazó hír- és információs blokkokkal jelentkezik.

– Erőssége az is, hogy a rádiót üzemeltető Debrecen Tele-
vízió stábjai napközben folyamatosan készítik a híranya-
gokat, így a rádió hallgatói gyakran közvetlenül a helyszí-
nekről értesülnek az eseményekről – nyilatkozta Pocsai 
István hírigazgató. – Számítunk a hallgatói aktivitásra is, 
kifejezett célunk, hogy a rádió interaktív legyen – olyan, 
amiért érdemes odakapcsolni. Úgy gondolom, színesebb, 
igényesebb a Debrecen Rádió FM95 zenei kínálata a 
rádiós piacon jelen lévőktől. Különös hangsúlyt fektetünk 
a magyar előadók arányaira, valamint az intellektuálisabb 
zenei irányzatok felvállalására is. 

Balogh Imre Vilmos, az ismert rádiós szak-
ember örül az új rádiónak. „Végre egy olyan 
rádió indult el, ahol nagyon jó zenék szólnak, 
és ahonnan meg lehet tudni mindent, ami itt 
történik, a mi környezetünkben. Igyekszem a 
rádió munkáját a szakmai tapasztalatommal 
is segíteni; hiszek abban, hogy sikeres lesz a 
Debrecen Rádió FM95.”
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Filmklub a teaházban
Idén ősszel is elindult a 3x12 címen futó filmklub, mely ezút-
tal a nevetés egyetemes filmtörténetéből villant fel metszete-
ket. A filmeket hétfőnként 18 órától a Batthyány utcai Carpe 
Diem teaházban lehet látni, ahol Szűk Balázs filmklubvezető 
tart előadást. A filmklub most is ingyenes.

Október 14-én Vera Chytilova Százszorszépek (1966) című 
cseh filmjét vetítik. 21-én a Magas szőke férfi felemás cipő-
ben (1972) című francia, november 4-én a Monthy Python 
Repülő Cirkusza (1969–1974) című angol, 11-én pedig Woody 
Allen Szerelem és halál (1975) című amerikai filmet láthatják 
az érdeklődők. (Képünkön jelent ebből az utóbbi alkotásból.)

Rejtélyes aranykincs nyomában
A honfoglaló magyarság ötvösművészetének egyik csúcsteljesítményét, a 
kidolgozásában és díszítésében is egyedülálló bárándi tarsolylemez törté-

netét bemutató kiállítás október elején nyílt meg a Déri Múzeumban, s 
december végéig látható.

Világjárók
Folytatódnak októberben is a Világjáró Klub előadásai a DEOEC 
Közművelődési titkárságának szervezésében. Az I. Belklinika tanter-
mében október 15-én dr. Makleit László a kanadai Sziklás-hegység-

ről tart előadást, október 29-én pedig dr. Vámosi Péter idézi meg a 
Galapagos-szigetek világát. Mindkét előadás 18 órakor kezdődik.

Áldozattá bárki válhat. Gyakran tragikus és kilátástalan a bűn-
cselekmény áldozatává vált ember helyzete. A kirabolt, megfél-
említett, esetleg bántalmazott ember nemcsak helyzetfelmé-
résre képtelen, de lelkileg is súlyosan sérülhet. Az Európai Unió 
többféle formában is foglalkozott a bűncselekmények áldoza-
tává vált személyek jogaival, eljárási helyzetével, támogatásuk 
szükségességével.  Régóta ismert, hogy az igazságszolgáltatás 
önmagában nem elégséges arra, hogy helyrehozza a bűncselek-
mény következményeit. Magyarországon az Áldozatsegítő Szol-
gálatok mellett egyes civil szervezetek is foglalkoznak az áldoza-
tok lelki segítésével. A Komp Egyesület és a Hajdú-Bihar Megyei 
Polgárőr Szövetség is fontosnak tartja az áldozatoknak nyújtott 
segítséget, az állami áldozatsegítés kibővítését, a sértettek szá-
mára teljes körű segítségnyújtást. 
A Komp Egyesület és konzorciumi partnere, a Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárőr Szövetség az „Áldozatsegítés és áldozattá 

„Áldozatsegítés és áldozattá válás megelőzése 
Hajdú-Bihar megyében”

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0019
Elnyert támogatás: 149 596 352 Ft

válás megelőzése Hajdú-Bihar megyében” című projektben vállalt célja az áldozatok lelki és érzelmi ter-
heinek enyhítése, életvezetési nehézségeinek csökkentése, az áldozattá válás megelőzése, a lelki egyensúly 
visszatérésének segítsége. A szolgáltatások, teljes titoktartás és diszkréció mellett, önkéntesen és térítés-
mentesen vehetők igénybe Hajdú-Bihar Megye közigazgatási területén.  A projekt eddigi eredményeképp a 
szolgáltatásokat 63 fő áldozat vette igénybe, és a megye különböző településein eddig megrendezett 6 tájéko-
zató rendezvényén 970 fő vett részt. 

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. I/5-6. II/4-5.  I  Telefon: (52) 955-345 
Mobil: (70) 670-63-57  I  illetve a településeken működő polgárőrség
E-mail: info@aldozatvedelem.hu; tamop561c@gmail.com
Honlap: www.aldozatvedelem.hu 
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Városi megemlékezések
O Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 57. évfor-
dulója, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 24. 
évfordulója alkalmából nemzeti ünnepünkön, október 23-án meg-
emlékezéseket rendez Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala. 8 órakor katonai tiszteletadással felvonják az országzász-
lót a Bem téren. 8.30-kor az ÁVH-s sortűz áldozatai emléktáblájá-
nak megkoszorúzása (Kossuth utca 8.) következik , 9.30 órakor az 
egyetemi templom előtti  ‚56-os emlékműnél tartanak koszorúzást, 
melyen beszédet mond Kósa Lajos polgármester. A megemlékezé-
seket 16 órakor az országzászló katonai tiszteletadással történő 
levonása zárja a Bem téren.

O Gróf Tisza István néhai miniszterelnök szobránál (Nagyerdei körút 
98.) október 31-én 11 órától rendez koszorúzási ünnepséget a polgármesteri hivatal. Beszédet mond Pósán 
László országgyűlési képviselő. „Istenem, országom, hol lészen halálom” címmel műsort ad Bárdosi Ildikó 
népdalénekes.

O Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottaira emlékezve koszorúzásokat rendez a város nov-
ember 4-én az alábbi időpontokban és helyszíneken:
9.30 órakor Iván Kovács László emléktáblájánál (Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakis-
kola, Piac utca 8.),10 órakor a Köztemetőben lévő ‚56-os kopjafánál. Beszédet mond Mervó Zoltán, a Nagy 
Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei elnöke. 11-kor a Honvédtemető (Honvédtemető utca 36.) Panteonjánál, 
11.30-kor pedig a mártír katonák emléktáblájánál, a Kossuth-laktanyában (Füredi út) lesz koszorúzás – az 
utóbbi helyszínen Takács Attila ezredes, az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka mond beszédet.

O A pártok, társadalmi és civil szervezetek képviselői koszorúzási szándékukat legkésőbb a koszorúzás 
napja előtt két nappal jelezhetik a polgármesteri hivatalnál faxon (511-467), ill. e-mailben: rendezveny@
ph.debrecen.hu

A pályázat a kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenn-
tarthatóságát és széles körű elterjesztését kívánja támo-
gatni a szolgáltatást nyújtó intézmények humán erőforrás 
fejlesztésével. 

A pályázatnál előnyt élvezett az a pályázó:
- aki több intézmény fejlesztésére pályázott, 
- amelynek volt élethosszig tartó tanulást szolgáló tevé-
kenysége az elmúlt 2 évben
- a konzorciumvezető pályázati tapasztalattal rendelkezett
- a konzorciumi tagok közül több mint 2 tag 10 000 főnél 
kevesebb lakónépességű településen működő intézmény 
fejlesztésére pályázott
- a konzorciumban fejlesztendő intézmények működése a 
311/2007. Korm. rendeletben meghatározott 47 leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérség valamelyikébe tartozott

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 29.331.185.- 
Kivitelezés ideje: 2012.10.01 – 2014.12.31. 

A projektet a Debreceni Művelődési Központ konzorcium-
ban valósítja meg. Konzorciumi partnerek: Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár, a VOKE Egyetértés Művelődési Központ; 

„Kaleidoszkóp”- Hajdú-Bihar megyei 
kulturális szakemberek képzése
közművelődési és könyvtári
szolgáltatásfejlesztések érdekében
TÁMOP - 3.2.12-12/1-2012-0014

a Móricz Zsigmond Művelődési és Információs Ház; a 
mikepércsi Béres András Művészeti Iskola, Művelődési 
Ház, Iskolai és Települési Könyvtár; a Püspökladányi Tá-
jékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum; 
a biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár.  

Többek között az alábbi képzések indultak el:  
- Minőségfejlesztés I-II., amely a minőségi munkavégzést, 
a tevékenységek értékelését, továbbfejlesztését egyaránt 
elősegíti
- Informatikai szoftverismeretek az irodai munkavégzéshez  
- A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése, 
   marketingkommunikáció
- Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata
- Európai Uniós pályázatíró és projektmenedzser tanfolyam
- Általános és kulturális szakmai angol nyelvi készségfejlesztés
- Népi játszóház-vezetői képzés



Az ünnep folytatódik!
Most 10 évvel ezelőtti belépőjegyárakkal

és új élményekkel várjuk Önt!

Felnőtt: 2.400 FT/fő, gyermek: 1.900 FT/fő
korlátlan élményfürdő használattal.

Egész napos belépőjegyek:

Kényeztető 
szaunaprogramok
minden hétvégén!

a 2 órás jegy 
csak 800 Ft!*
*A 120. percet követően a percdíj 16 Ft/perc.

Hétköznapi akció: 

Aquaticum Mediterrán Élményfürdő
H-4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Tel.: +36 52/514-174    
E-mail: mediterran@aquaticum.hu

Az akciókról és az 
őszi programokról bővebben: 

www.aquaticum.hu
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Hogyan változik a forgalmi rend?
O Lezárták a Békessy Béla utca Mikszáth Kálmán és Görgey utca szervizútja közötti sza-
kaszát, valamint a szervizút bejáratát a 2-es villamospálya kivitelezési munkálatai miatt.
A kivitelező az érintett szakaszon vontatásikábel-fektetést, közműkiváltási munkálatokat 
és villamospálya-építést végez. A várhatóan október végéig tartó munkavégzés ideje alatt 
a Görgey utca gépjárművel a Doberdó irányából közelíthető meg, az ideiglenesen kialakí-
tott szervizúton. 
 
O Visszaállt viszont az eredeti rend a munkálatok alatt ideiglenesen kétirányúsított Dara-
boson. Azaz: a Honvéd utca felé újra egyirányú a Darabos utca Hunyadi és Honvéd utcák 
közötti szakasza!

O Az új villamosvonal további szakaszain is folytatódik a pályaépítési munka. A követ-
kező időszakban a Thomas Mann, Mikszáth Kálmán, Békessy Béla, Doberdó utcák és 
Böszörményi út szakaszán is folytatódik a kivitelezés. A munkálatok szakszerű elvégzése 
érdekében egyes területeken forgalomkorlátozás várható.

O méltóság mezeje. Újabb 
3 iskola csatlakozott a Magyar 
Hospice Alapítvány Méltóság 
Mezejének programjához. Erről 
szeptember 23-án írták alá az 
együttműködési megállapo-
dást. A 7. éve működő mentális 
programhoz már 17 intézmény 
csatlakozott Debrecenben, és 
tervezik a kiterjesztését más 
megyei településekre is. A 
kezdeményezés célja, többek 
között, hogy felhívják a figyel-
met az emberi méltóságra, 
és a gyerekeket iskolán belül 
gondoskodásra, együttérzésre 
neveljék. Porkoláb Gyöngyi, a 
program vezetője azt is beje-
lentette, hogy újabb 20 tanár 
számára biztosítanak lehetősé-
get akkreditált képzésre.

O két keréken. 
Töretlen sikere volt 
Debrecenben is az
Autómentes világnap-
nak szeptember 22-én. 
Az eseményt Papp 
László, Debrecen al-
polgármestere nyitotta 
meg a Kossuth téren, s 
ezzel együtt ő indította 
útnak az első Tour de 
Debrecen résztvevőit is.

O Jól halad a Nagyerdei Stadion rekonstrukciója, mely már elérte 
az ötvenszázalékos készültségi fokot. Elkészült az aréna teljes vas-
beton szerkezete, a kivitelező a pálya építésén dolgozik, november-
ben pedig már a gyepréteget terítik.



„Intermodális Közösségi
Közlekedési Központ

létrehozása Debrecenben” 

KözOP-5.5.0-09-11-2012-0002

Debrecen önkormányzata 767 080 000 forint visz-
sza nem térítendő európai uniós támogatást nyert 
az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ 
létrehozásának előkészítésére, tanulmánytervek 
készítésére. A támogatási szerződés szerint
2014. december 31-éig kell elkészíteni a kiválasz-
tott pályaművek alapján kidolgozott engedélyes 
terveket, a tendertervet és a kivitelezéshez a 
forrástámogatási pályázatot, kérelmet.

A projekt célja a város közlekedési lehetőségei-
nek (vasúti, helyi és helyközi autóbusz-, villamos-, 
trolibusz-, közúti személygépjármű-forgalom, 
kerékpáros- és gyalogosforgalom) fejlesztése, a 
debreceni Nagyállomásnak és környezetének
a városképbe illeszkedő rendezése. Az intermodális 
központ létrehozásával egy modern, hatékony, a 
különböző közlekedési módok közötti csatlakozást 
megteremtő csomópont valósulhat meg.

A nemzetközi tanulmányterv-pályázat kiírása 
2013 áprilisának végén jelent meg. 37 pályázó 
nyújtott be pályázatot, s az eredményt augusztus 
26-án hirdették ki. Az I. díjat az Archiko Kft. és a 
Lengyel Építész Műterem Kft. kapta, a II. díjat a 
Budapesti Műhely Építőművészeti Kft., a III. díjat
a Középülettervező Zrt. (Tima Zoltán), illetve a 
Marp Kft. (Dévényi Márton). A díjazottak mellett – a 
konkrét tervezés során ötletek felhasználhatósága 
érdekében – további 13 pályamű megvásárlásáról 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

is döntött a bíráló bizottság, melynek tagjai között 
ott volt az országos főépítész, Debrecen főépítésze, 
valamint számos más hazai, nagy szakmai tekinté-
lyű építész is.

A tervezés következő fázisában az önkormány-
zat a nyertessel –hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást követően –szerződést köt az 
engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.

A nyertes pályázatban tervezett Intermodális 
Közösségi Közlekedési Központ együttesen mintegy 
43 000 m2 területen hozza létre a kívánt funk-
ciókat. A közlekedési és az azt kiegészítő terület 
körülbelül 23 000 m2-e mellett közel 5200 m2-en 
kereskedelmi és vendéglátási, közel 4200 m2-en 
pedig irodai funkciókat képzel el a tervező. Az üze-
meltetésre szánt terület 2150 m2. A MÁV részére 
további 2000 m2 áll majd rendelkezésre.

Ilyen lesz az intermodális központ

Bővebb információ a pályázatról 
és a nyertes pályaművekről a 
www.ikkk.hu oldalon található.



Programok            időrendben

Hét randi. Szűcs Kata és Vaszkó Bence a stúdiószínházban
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Október 11., péntek
9.15, 11 és 14 óra: Vojtina Bábszínház:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 
óra: Rózsa és Ibolya. Bérletes előadás. 

O Október 11., péntek 
Országos Könyvtári Napok – 16.30: Nordik 
walking életérzés. Galambos László 
előadása a Méliusz-könyvtárban. 17 óra: 
Kommunikációs szakadék szűkítése – az 
Y és Z generáció. Tari Annamária klinikai 
pszichológus előadása az Újkerti Könyvtárban.

O Október 11., péntek, 18 óra
DVSC-TVP–Siófok női kézilabda-mérkőzés a 
Hódos Imre-rendezvénycsarnokban.

O Október 11., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Csoki, körte és kávé. 
Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16.
www.sefakademia.hu

O Október 11., péntek, 19 óra
Akusztikus esték a Sikkben. Koncertsorozat 
tehetséges debreceni formációk fellépéseivel.

O Október 11., péntek, 19 óra
Pálinka stand up Rokker Zsoltival a 
Barabás étteremben. Információ: (52) 502 231

O Október 11., péntek, 19 óra
Ansan zenekar (Korea) hangversenye a DE 
Liszt-termében. Vezényel: Sang-kyu Lim.

O Október 11., péntek, 20 óra
Keresztes Ildikó-koncert a Roncsbárban.

O Október 11., péntek, 20 óra
Blind Myself, AWS, Pit of Saron, Kilian – 
koncert az Ifjúsági Házban.

O Október 12–13.
III. Hortobágyi Lehalászási Ünnep az 
Elep tóegységnél. Km.: Badár Sándor, Irigy 
Hónaljmirigy, Balkán Fanatik, Péter Szabó 
Szilvia. Részletek: www.lehalaszasiunnep.hu

O Október 12., szombat
,,Válaszd a hazait” túrái: Zárótúra. 
Kerékpáros: 40 km. Gyalogos: 8+14 km. 
www.navigatortura.hu

O Október 12., szombat, 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban. 
Kacagós mesék. Bábjáték és dramatikus 
játszóház a Malomparkban.

O Október 12., szombat, 10 óra
Séfakadémia. Tízórai-parádé, 2.
Helyszín: Debrecen, Karinthy Frigyes u. 16.

O Október 12., szombat, 10 óra
Országos Könyvtári Napok – A Székelyföldi 
Legendárium alkotóinak bemutatója az 
Újkerti Könyvtárban.
Családi nap.

O Október 12., szombat, 10 óra
Babráló. Hétvégi családi játszóházi program a 
Tímárházban. Fonások, körmöcskézés.

O Október 12., szombat, 10 óra
Szüreti vigalom a József Attila-telepi 
könyvtárban.

O Október 12., szombat, 10.30
Ákombákom – Alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Október 12., szombat, 14 óra
A 35 esztendős Alföld Gyermekszínpad 
és a 30 éves Főnix Diákszínpad jubileumi 
ünnepsége és műsora a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Október 12., szombat, 15 óra
EZO-szombat az Ifjúsági Házban. A tudat-

dimenzió, pszi-jelenségek és pszi-mező-
elméletek – Paulinyi Tamás előadása.

O Október 12., szombat, 16 óra
Padalja Debrecenben – Motolla szüreti 
mulatság a Homokkerti Közösségi Házban. 
Mustkészítés, szüreti játékok, gyermektáncház 
a derecskei Szivárvány Néptáncegyüttessel. 
Örökítés címmel a Bakator zenekar 
lemezbemutató koncertje. Vendég: az 
érmelléki borvidék.

O Október 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 12., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Október 12., szombat, 17 óra
IV. Kelet Underground az Ifjúsági Házban. 

O Október 12., szombat, 19 óra
A magyar fürdőkultúra napja – Éjszakai 
fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben és az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Október 12., szombat, 20 óra
Aurora-koncert a Roncsbárban.



O Október 12., szombat, 20 óra
30 éves a Macskák. A Madách Színház 
előadása a Főnix Csarnokban.

O Október 13., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Október 13., vasárnap, 9 óra
Könyvtárak vasárnapja a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban: Irodalombarátok 
vetélkedője; a Három zsák ravaszság című 
rajzpályázat eredményhirdetése; megyei 
versmondó verseny; társasjátékklub; az 
,,In memoriam Bethlen Gábor” kiállítás 
megnyitója.

O Október 13., vasárnap, 10 óra
Zootitkok – Az észak-kínai leopárdok. 
Bepillantás az állatkerti állatok életének 
titkaiba a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Október 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Családi 
előadás. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 
Kamarajáték.

O Október 13., vasárnap, 10 óra
Ultra-pszi az Ifjúsági Házban Paulinyi Tamás 
para-pszichológussal. Részletes információ: 
szabolcsi.eva@gmail.com

O Október 13., vasárnap, 10 óra
Csoportos barázdaság az Ifjúsági Házban.
A XXI. század 4. debreceni lemezbörzéje. 

O Október 13., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai 
foglalkozások a Modemben. Nyomtatási 
gyakorlatok.

O Október 13., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O Október 13., vas., 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Október 13., vasárnap, 19 óra
Duleba Lívia fuvolahangversenye a DE 
Liszt-termében. Zongorán közreműködik: 
Mogyorósi Éva.

O Október 14–25.
1956, Debrecen – dokumentumkiállítás az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Október 14., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt 
az ősz, kampós bottal jár a csősz. 
Szertartásszínház-rítusjáték.

O Október 14., hétfő, 14 óra
Fehér bot napja az Újkerti Könyvtárban. 
Szellemi vetélkedő látássérülteknek.

O Október 14., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban.

O Október 14., hétfő, 18 óra
3*12 Filmklub – Szűk Balázs filmkritikus 
sorozata a Carpe Diem teaházban. V. Chytilova: 
Százszorszépek.

O Október 14., hétfő, 18 óra
Séfakadémia. Késő szüreti ételek. 
Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 14., hétfő, 19 óra
VerdiFeszt a Debreceni Egyetem aulájában.

O Október 14., hétfő, 20 óra
Táncház a Sikkben.

O Október 15., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember 
hegedűje. Kamara-bábkészítő.

O Október 15., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Október 15., kedd 
10.30: Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban. 16 óra: Társasjátékklub 

O Október 15–31., 15 óra
Kiállítás nyugdíjasok hobbigyűjteményéből az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Október 15., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Október 15., kedd, 17 óra
Kézzel látók. Kiállítás 17–21 óráig a Kölcsey 
Központ körfolyosóján. Az eseményen a 
Csodakutya Alapítvány is részt vesz kutyáival.

O Október 15., kedd, 18 óra
Világjáró Klub előadása a I. Belklinika 
tantermében. Dr. Makleit László: Sziklás-
hegység, Kanada.

O Október 15., kedd, 18 óra
Modem-filmklub. Abbas Kiarostami: 
Szelek szárnyán.

O Október 15., kedd, 19 óra
A lehetetlen leküzdése. Érdi Tamás 
zongoraművész hangversenye a Kölcsey 
Központban. 

O Október 16., szerda
Campus Party – Nobody Moves a 
Lovardában.

O Október 16., szerda
9.30, 11 és 14 óra: Vojtina Bábszínház:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 
óra: Rózsa és Ibolya. 

O Október 16., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 16., szerda, 14 óra
XIII. „Kortalanul” Idősek Hónapja. Idősek 
bálja – zenés táncos délután a Csapókerti 
Közösségi Házban.
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Vasárnapi „vizes” program ősszel is: zumba az Élményfürdőben

Megnyílt a Potyók-festőiskola kiállítása a Csonka templomban, a KTSZ szervezésében. Az 
alkotók: Bakos Szilvia, Beri Valéria, Bothné Dóra, Buglyó Ráhel, Emődi Tibor, Fekete Vígvári 
Péter, Harcsa Erzsó, Kovács Ilona, Kubinyi Krisztina, Nótin Ágnes, valamint Potyók Tamás.
A kiállítás október 23-áig naponta 15 és 18.30 óra között tekinthető meg

O Október 16., szerda, 17 óra
Belvárosi beszélgetések. Beszélgetés 
beszédbeli állapotainkról a Belvárosi 
Közösségi Házban Ozsváth Sándor 
beszédtanárral és művelődéstörténésszel.

O Október 16–18.
Régészeti konferencia a Déri Múzeumban. 
Őskoros kutatók VIII. összejövetele. Őskori 
művészet – művészet az őskorban.

O Október 16., szerda, 18 óra
Deák Anita művész-tanár képzőművészeti 
kiállítása a Csapókerti Közösségi Házban 
(október 26-áig látható).

O Október 16., szerda, 18 óra
Séfakadémia. Magyar retró – 3 fogás 
újragondolva. (Karinthy Frigyes u. 16.) 

O Október 16., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló Joób Árpád vezetésével a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 16., szerda, 18.15
Életreform egyesületi esték. Őseink tudása és 
a ma embere. Előadás, beszélgetés Domokiné 
Tóth Mária reikimesterrel az Ifjúsági Házban.

O Október 16., szerda, 19 óra
Lifelover. Harcsa Veronika és Gyémánt 
Bálint lemezbemutató koncertje a Kölcsey 
Központban.

O Október 16., szerda, 19 óra
Őszi színházi esték. Páratlan páros. A 
Kalocsai Színház előadása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Október 17.  
Éberling Anikó Betekintés című kiállítása 
a Hal Köz Galériában. Látogatható hétfő–
péntek 11–18 óra, szombat 10–14 óra között, 
november 23-áig.

O Október 17., csütörtök
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 17., csütörtök, 10 óra
Cirógató – foglalkozások apróságoknak a Déri 
Múzeumban.

O Október 17., csütörtök
10 és 14 óra: Vojtina: Rózsa és Ibolya. 10 óra: 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

O Október 17., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Október 17., csütörtök, 14 óra
XIII. „Kortalanul”. Ki, mit tud? – teadélután 
nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 17., csütörtök, 14 óra
Idősek napi műsor a Homokkerti Közösségi 
Házban. Km.: Bakota Zalán (vers) és a Honvéd 
Táncegyüttes.

O Október 17., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Az Isten és a részegek. A 
K2 Színház vendégjátéka. Ady Endre-bérlet.

O Október 18–22., 17 óra
Hortobágyi filmnapok az Apolló moziban.

O Október 18.
Idő múltával… Tenk László Munkácsy-díjas 
festőművész jubileumi kiállítása a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében. November 
30-áig látogatható.

O Október 18., péntek, 19 óra
Depresszió-koncert a Roncsbárban.

O Október 18., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Bérletes 
előadás. Babusgató. Bölcsőszínház.

O Október 18., péntek, 14 óra
TEDxNagyerdő – TEDd, amit xeretsz! 
Helyszín: Modem. Regisztráció és jegyvásárlás: 
www.tedxnagyerdo.com

O Október 18., péntek, 17 óra
Nagyvárad – filmbemutató és 
beszélgetés a Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 18., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Ennivaló Korea. 
Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16.

O Október 18., péntek, 18 óra
Kávészünet – múzeumpedagógiai 
foglalkozás A kávéfőzés története című 
időszaki kiállításon a Medgyessy-múzeumban.

O Október 18., péntek, 19 óra
Amerikai ima – Jim Morrison-est. Hobo a 
Déri Múzeumban.

O Október 18., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Premier. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Október 18., péntek ,19 óra
Az én mozim – találkozás Hajdú Szabolcs 
filmrendezővel az Apolló moziban.

O Október 18., péntek, 20 óra
Depeche Mode-est az Ifjúsági Házban. 
Personal Mode- és LED-koncertek a Dharma 
Klubban.
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Évforduló híján. Grela Aleksandra és Kónya Ábel tárlata a Sesztina Galériában október 
21-én nyílik

O Október 18., péntek, 20 óra
Brains-, Vad Fruttik-koncert a Lovardában.

O Október 19–20.
Daruünnep a Hortobágyon. 
Információ: (52) 589-000

O Október 19., szombat
Európa Kiadó-koncert a Roncsbárban.

O Október 19., szombat, 10 óra
Kacagós mesék. Bábjáték és dramatikus 
játszóház a Malomparkban.

O  Október 19., szombat, 10 óra
Séfakadémia. Muffintrilógia. Helyszín: 
Karinthy Frigyes u. 16. 

O  Október 19., szombat, 10 óra
Foltvarró körök regionális találkozója a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 19., szombat, 10 óra
IV. józsai egészségnap a Józsai Közösségi 
Házban. Orvosok és természetgyógyászok 
interaktív kiállítása, kezelések, állapotfel-
mérések, véradás, vércukorszint-mérés, 
sportfoglalkozások, bemutatók, előadások, 
gyermekprogramok, kézműves-foglalkozások, 
játékos programok gyerekeknek és közösségi 
kerékpározás kicsiknek és nagyoknak.

O Október 19., szombat, 11 óra
Saly Noémi muzeológus tárlatvezetése
A kávéfőzés története című kiállítás keretében 
a Medgyessy-múzeumban.

O Október 19., szombat, 16 óra
Szüreti mulatság a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Október 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 19., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Október 19., szombat, 18 óra
Debrecen–Kaposvári VK férfi OB I-es 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O Október 19., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hét randi. 

O Október 19., szombat, 20 óra
Wake on burial, Dryvia, Pils for the side 
effects – koncertek az Ifjúsági Házban.

O Október 20., 11 óra
Kiállítás a XX. század grafikáiból a DOTE 
Elméleti Galériában. Látogatható mindennap 
8–20 óráig, november 8-áig.

O Október 20., vasárnap
Esküvői nyílt nap a Lovardában.

O Október 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Családi 
előadás. Babusgató. Bölcsőszínház.

O Október 20., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O Október 20., vasárnap, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Október 21., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Október 21., hétfő, 14 óra
56 csepp vér – az 1956-os forradalomra 
emlékezünk a Belvárosi Közösségi Házban az 
Ady Endre Gimnázium diákjaival.

O Október 21., hétfő, 16 óra
Természetismereti sorozat a Delta moziban.
A hülyeség kora című angol dokumentumfilm 
(2009) a Földünkért világnap keretében.

O Október 21., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban.

O Október 21., hétfő, 17 óra
Évforduló híján. Grela Aleksandra 
és Kónya Ábel képzőművészek nem 
jubileumi kiállítása a Sesztina Galériában. 

O Október 21., hétfő, 17.30
Nőknek nőkről. Előadás a Homokkerti 
Közösségi Házban. Km.: Gyebrovszki Klára 
Mária, a Lovagrend Egyesület elnöke.

O Október 21., hétfő, 18 óra
3*12 Filmklub a Carpe Diem teaházban.
R. Yves: Magas szőke férfi felemás cipőben.

O Október 21., hétfő, 18 óra
Séfakadémia. Varázslatos India. Helyszín: 
Karinthy Frigyes u. 16. 

ŐSZI GASZTRONAP
október 10. 14.00
Amit kóstolhatunk: szilva chutney, répasaláta pirítóssal, 
céklasaláta kenyérfasírttal, svéd almatorta.
A részvétel ingyenes!

CSOPORTOS BARÁZDASÁG
október 13. 10.00-15.00
A XXI. század negyedik debreceni lemezbörzéje! A részvétel 
ingyenes. 

THIS IS BIHAR!
október 26. 20.00
Téveszme, Hanoi, Petőfi, The citadel, Better than ever kon-
certek. Belépő: 800HUF

HAJDÚ-BIHAR ÉS BIHAR
MEGYE FOTÓMŰVÉSZEINEK KIÁLLÍTÁSA
október 29 - november 15. 
Megnyitó: 2013. október 29. 18.00 

IDORU/FRENTIC/INERCY/THE PALINDROMRE 
SEQUENCE
október 31. 20.00 
Belépő: 1000HUF

TSO/STUBBORN/SHELL BEACH/ORION DAWN
november 9. 20.00
Belépő: 1000HUF

További programkínálat:
www.ifihazdebrecen.hu
fb.com/ifihazdebrecen.hu
oldalakon.
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Kiállítás nyílik a XX. század grafikáiból a DOTE Elméleti Galériában október 20-án.
(Képünkön Szabó Vladimír képe. Forrás: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) 

Cívis cuháré. Kárpát-medencei népművészeti találkozó október 25-én

O Október 21., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Premier. Szabó Magda-bérlet.

O Október 21., hétfő, 20 óra
Táncház a Sikkben.

O Október 22., kedd
Ganxta Zolee és a Kartel-koncert a 
Roncsbárban.

O  Október 22., kedd
Dr. Csernus Imre előadása a Lovardában. 
Campus Party – Majka & Curtis.

O Október 22., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Október 22., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Bérletes 
előadás. A szegény ember hegedűje. 

O Október 22., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 22., kedd, 14 óra
Filmnap ’56. Rendezvény a Delta moziban. 

O Október 22., kedd, 16 óra
Társasjátékklub a Méliusz-könyvtárban.

O Október 22., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Október 22., kedd, 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása Lovardában.

O Október 22., kedd, 19 óra
Faggató. Herczku Ágnes, Nikola Parov és 
Sinha Róbert koncertje a Kölcsey Központban.

O Október 23.
Egy korszak történelmi traumák között 
– Kultúra és műpártolás (1920–1944) 
vándorkiállítás a Déri Múzeumban.

O Október 23., szerda
Salakmotor-csapatkupa a debreceni 
Salakstadionban.

O Október 23., szerda
Koszorúzás az Egyetem téri 1956-os 
emlékműnél, ünnepi megemlékezés, 
közgyűlés és díjátadás a Kölcsey Központ 
báltermében.

O Október 23., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 23., szerda, 18 óra
Séfakadémia. Nemzetközi vizekre 
evezünk. Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 24., csütörtök 
9.30, 11 és 14 óra: Vojtina Bábszínház: 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 
óra: Rózsa és Ibolya. 

O  Október 24., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O  Október 24., csütörtök, 15 óra
A halottak tisztelete. Előadás a Józsai 
Közösségi Házban. Előadó: Molnár V. József 
néplélekkutató.

O Október 24., csütörtök, 16 óra
Belvárosi egészségnap a Belvárosi Közösségi 
Házban. 5 perc torna az egészségért;
dr. Neuwirth Gyula főorvos előadása: visszeresség, 
érrendszeri problémák, prevenció és kezelés. 
Ingyenes vérnyomás-, ill. vércukorszint-mérés.

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

O Október 24., csütörtök, 19 óra
Dumaszínház a Lovardában. Fellép: Hadházi 
László, Litkai Gergely, Szobácsi Gergő.

O Október 24., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: A gyertyák 
csonkig égnek. Bérletszünet. Víg Kamara: 
Hídi vásár. Hajdú Táncegyüttes műsora.

O Október 25., péntek
Zselenszky-est: az Eleven Hold exénekesének 
akusztikus koncertje a Sikkben.

O Október 25., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Ennivaló Korea. Helyszín: 
Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 25., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Vitéz lélek. Premier. 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hét randi. 

O Október 26–27.
Esküvői nyílt nap a Hotel Lyciumban. 
Regisztráció: vendeglatas@hotellycium.hu

O Október 26., szombat
Behajtási ünnep a Hortobágyon. Információ: 
(52) 589-110

O Október 26., szombat
Omen-, Hungarica-koncertek a Roncsbárban.

O Október 26., szombat, 10 óra
Kacagós mesék. Bábjáték és dramatikus 
játszóház a Malomparkban.

O Október 26., szombat, 10 óra
Hálaadó szentmise a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyei Karitász és a Kelet Karitász 
Alapítvány 20 éves évfordulója alkalmából a 
Szent Anna-székesegyházban. A szentmisén 
közreműködik az Imperfectum együttes.

ŐSZI GASZTRONAP
október 10. 14.00
Amit kóstolhatunk: szilva chutney, répasaláta pirítóssal, 
céklasaláta kenyérfasírttal, svéd almatorta.
A részvétel ingyenes!

CSOPORTOS BARÁZDASÁG
október 13. 10.00-15.00
A XXI. század negyedik debreceni lemezbörzéje! A részvétel 
ingyenes. 

THIS IS BIHAR!
október 26. 20.00
Téveszme, Hanoi, Petőfi, The citadel, Better than ever kon-
certek. Belépő: 800HUF

HAJDÚ-BIHAR ÉS BIHAR
MEGYE FOTÓMŰVÉSZEINEK KIÁLLÍTÁSA
október 29 - november 15. 
Megnyitó: 2013. október 29. 18.00 

IDORU/FRENTIC/INERCY/THE PALINDROMRE 
SEQUENCE
október 31. 20.00 
Belépő: 1000HUF

TSO/STUBBORN/SHELL BEACH/ORION DAWN
november 9. 20.00
Belépő: 1000HUF

További programkínálat:
www.ifihazdebrecen.hu
fb.com/ifihazdebrecen.hu
oldalakon.
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Kiállítás nyílik a XX. század grafikáiból a DOTE Elméleti Galériában október 20-án.
(Képünkön Szabó Vladimír képe. Forrás: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) 

Cívis cuháré. Kárpát-medencei népművészeti találkozó október 25-én

O Október 21., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Premier. Szabó Magda-bérlet.

O Október 21., hétfő, 20 óra
Táncház a Sikkben.

O Október 22., kedd
Ganxta Zolee és a Kartel-koncert a 
Roncsbárban.

O  Október 22., kedd
Dr. Csernus Imre előadása a Lovardában. 
Campus Party – Majka & Curtis.

O Október 22., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Október 22., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Bérletes 
előadás. A szegény ember hegedűje. 

O Október 22., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 22., kedd, 14 óra
Filmnap ’56. Rendezvény a Delta moziban. 

O Október 22., kedd, 16 óra
Társasjátékklub a Méliusz-könyvtárban.

O Október 22., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Október 22., kedd, 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása Lovardában.

O Október 22., kedd, 19 óra
Faggató. Herczku Ágnes, Nikola Parov és 
Sinha Róbert koncertje a Kölcsey Központban.

O Október 23.
Egy korszak történelmi traumák között 
– Kultúra és műpártolás (1920–1944) 
vándorkiállítás a Déri Múzeumban.

O Október 23., szerda
Salakmotor-csapatkupa a debreceni 
Salakstadionban.

O Október 23., szerda
Koszorúzás az Egyetem téri 1956-os 
emlékműnél, ünnepi megemlékezés, 
közgyűlés és díjátadás a Kölcsey Központ 
báltermében.

O Október 23., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 23., szerda, 18 óra
Séfakadémia. Nemzetközi vizekre 
evezünk. Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 24., csütörtök 
9.30, 11 és 14 óra: Vojtina Bábszínház: 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 
óra: Rózsa és Ibolya. 

O  Október 24., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O  Október 24., csütörtök, 15 óra
A halottak tisztelete. Előadás a Józsai 
Közösségi Házban. Előadó: Molnár V. József 
néplélekkutató.

O Október 24., csütörtök, 16 óra
Belvárosi egészségnap a Belvárosi Közösségi 
Házban. 5 perc torna az egészségért;
dr. Neuwirth Gyula főorvos előadása: visszeresség, 
érrendszeri problémák, prevenció és kezelés. 
Ingyenes vérnyomás-, ill. vércukorszint-mérés.

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

O Október 24., csütörtök, 19 óra
Dumaszínház a Lovardában. Fellép: Hadházi 
László, Litkai Gergely, Szobácsi Gergő.

O Október 24., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: A gyertyák 
csonkig égnek. Bérletszünet. Víg Kamara: 
Hídi vásár. Hajdú Táncegyüttes műsora.

O Október 25., péntek
Zselenszky-est: az Eleven Hold exénekesének 
akusztikus koncertje a Sikkben.

O Október 25., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Ennivaló Korea. Helyszín: 
Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 25., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Vitéz lélek. Premier. 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hét randi. 

O Október 26–27.
Esküvői nyílt nap a Hotel Lyciumban. 
Regisztráció: vendeglatas@hotellycium.hu

O Október 26., szombat
Behajtási ünnep a Hortobágyon. Információ: 
(52) 589-110

O Október 26., szombat
Omen-, Hungarica-koncertek a Roncsbárban.

O Október 26., szombat, 10 óra
Kacagós mesék. Bábjáték és dramatikus 
játszóház a Malomparkban.

O Október 26., szombat, 10 óra
Hálaadó szentmise a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyei Karitász és a Kelet Karitász 
Alapítvány 20 éves évfordulója alkalmából a 
Szent Anna-székesegyházban. A szentmisén 
közreműködik az Imperfectum együttes.

ŐSZI GASZTRONAP
október 10. 14.00
Amit kóstolhatunk: szilva chutney, répasaláta pirítóssal, 
céklasaláta kenyérfasírttal, svéd almatorta.
A részvétel ingyenes!

CSOPORTOS BARÁZDASÁG
október 13. 10.00-15.00
A XXI. század negyedik debreceni lemezbörzéje! A részvétel 
ingyenes. 

THIS IS BIHAR!
október 26. 20.00
Téveszme, Hanoi, Petőfi, The citadel, Better than ever kon-
certek. Belépő: 800HUF

HAJDÚ-BIHAR ÉS BIHAR
MEGYE FOTÓMŰVÉSZEINEK KIÁLLÍTÁSA
október 29 - november 15. 
Megnyitó: 2013. október 29. 18.00 

IDORU/FRENTIC/INERCY/THE PALINDROMRE 
SEQUENCE
október 31. 20.00 
Belépő: 1000HUF

TSO/STUBBORN/SHELL BEACH/ORION DAWN
november 9. 20.00
Belépő: 1000HUF

További programkínálat:
www.ifihazdebrecen.hu
fb.com/ifihazdebrecen.hu
oldalakon.
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Behajtási ünnep a Hortobágyon október 26-án

O Október 26., szombat, 10 óra
Séfakadémia. Halloween-party, 1. 
Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 26., szombat, 10 óra
Őszi kézműves-játszóház a Józsai Közösségi 
Házban.

O Október 26., szombat, 10 óra
Babráló. Hétvégi családi játszóházi program a 
Tímárházban. Fonások, körmöcskézés.

O Október 26., szombat, 10.30
Ákombákom – Alkotókör a Modemben.

O  Október 26., szombat, 14 óra
DVSC-TEVA–Lombard FC Pápa bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés az Oláh Gábor utcai 
stadionban.

O Október 26., szombat, 16 óra
Dömötör-napi juhászbál a Motollával 
a Homokkerti Közösségi Házban. 
Pásztoreszközök, játékok készítése, 
pásztornóták tanulása. Km.: a Hortobágy 
Táncegyüttes, Battai István, Molnár Miklós és 
zenekara.

O Október 26., szombat 19 óra: 
Szüreti bál a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Október 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 26., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Október 26., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Vitéz lélek.
Csortos Gyula-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hét randi. 
Bérletszünet.

O Október 26., szombat, 19.30
Barátok a hegy két oldaláról – Strauss 
és Mahler. Koncert a Bartók Teremben. 
Közreműködik: Kodály Filharmonikusok 
Debrecen. Vezényel: Ligeti András.

O Október 26., szombat, 20 óra
This is Bihar! Téveszme-, Hanoi-, Petőfi-, The 
citadel-, Better Than Ever-koncertek az Ifjúsági 
Ház Dharma Klubjában.

O Október 27., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Október 27., vasárnap, 10 óra 
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Családi 
előadás.

O Október 27., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai 
foglalkozások a Modemben. A visszatörölt 
festékrétegek lehetőségeit vizsgáljuk.

O Október 27., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O Október 27., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika a Kölcsey Központban. 
Bemutatkozik a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar szaxofon tanszaka. 
Zongorán közreműködik: Váradi Judit. 

O Október 27., vasárnap, 17 óra
Halloween-futás. Táv: kb. 9 km. Rajt/cél: 
Egyetem tér. Bővebb információ: 
www.debrecenikilometerek.hu

O Október 27., vasárnap, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Október 27., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Vitéz lélek. Thuróczy Gyula-
bérlet.

O Október 28., hétfő, 14 óra
A XIII. „Kortalanul” Idősek Hónapja 
záróünnepsége a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Október 28., hétfő, 17 óra
Ha a világ rigó lenne... – a Weöres-
versek illusztrációiból készült 
gyermekrajzpályázat anyagának értékelése, 
díjazása, kiállítása a Józsai Közösségi Házban 
(november 15-éig látható).

O Október 28., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban.

O Október 28., hétfő, 18 óra
Séfakadémia. Magyar retró – 3 fogás 
újragondolva. (Karinthy Frigyes u. 16.)

O Október 28., hétfő, 19 óra
Zorán-koncert a Kölcsey Központban. 
Vendég: Palya Bea.

O Október 28., hétfő, 20 óra
Táncház a Sikkben.

O Október 29., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Október 29., kedd 
10.30 óra: Hangbújócska-zenebölcsi 
a Méliusz-könyvtárban.  16 óra: 
Társasjátékklub.

Két koncerten is hallhatjuk októberben a Kodály Filharmonikusokat: 26-án Strauss- és 
Mahler-, 31-én Schumann-, Brahms- és Beethoven-műveket adnak elő
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Szent utak. Arab fotóművészek munkái láthatók a Modemben

O Október 29., kedd, 14 óra
Szüreti báli mulatság a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Október 29., kedd, 16.30
Debreceni temetők múltja és jelene. Papp 
József előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Október 29., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Október 29., kedd, 18 óra
Világjáró Klub előadása a I. Belklinika 
tantermében. Dr. Vámosi Péter: Galapagos-
szigetek.

O Október 29., kedd, 18 óra
Modem Filmklub. Julian Roman Pölsler: 
Die Wand.

O Október 29., kedd, 18 óra
Hajdú-Bihar és Bihar megye 
fotóművészeinek kiállítása az Ifjúsági 
Házban (látogatható: november 15-éig).

O Október 29., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Latinovits Zoltán-bérlet.

O Október 30., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 30., szerda, 14 óra
Kegyeleti szokásaink az emberélet utolsó 
fordulóján. Vajda Mária néprajzkutató 
előadása a Csapókerti Közösségi Házban. 

O Október 30., szerda, 17 óra
Belvárosi beszélgetések. Hagyomány: 
magyarság, debreceniség itt és most. 
Előadás a Belvárosi Közösségi Házban. 
Beszélgetőtárs: Makoldi Sándor festőművész.

O Október 30., szerda, 17 óra
Világörökségünk, a Hortobágy Klub: 
A Tisza-tó élővilága. Gál Lajos előadása 
a Diószegi Sámuel Természetvédelmi 
Oktatóközpontban (Kartács u. 25.).

O Október 30., szerda, 18 óra
Séfakadémia. Ízek és színek a konyhában. 
Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16. 

O Október 30., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték. Gyermeknevelési 
tévedések a szeretet nevében. Erdős 
Kornél viselkedésterapeuta előadása az Ifjúsági 
Házban.

O Október 30., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Horváth Árpád-bérlet.

O Október 31., csütörtök
A Nyughatatlan-koncert a Roncsbárban.

O Október 31., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Október 31., csütörtök, 16.30
Halottak napi hárfaének – Szabó Magda 
emlékére. Hajdúné Hőgye Zsófia és Illés 
László előadása a Benedek Elek Könyvtárban.

O Október 31., csütörtök, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 31., csütörtök, 19.30
Schumann, Brahms, Beethoven és az 
első hegedűs: Xiao Wang. Koncert a Bartók 
Teremben. Km: Xiao Wang (hegedű), Kodály 
Filharmonikusok. Vezényel: Kovács János.

O Október 31., csütörtök, 20 óra
Idoru-, Frentic-, Inercy-,  The Palindromre 
Sequence-koncertek az Ifjúsági Házban.

O November 1., péntek
Carbonfools-koncert a Roncsbárban.

O November 1., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Halloween-party 
újratöltve. Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16.

O November 2., szombat
Kerítésszaggatás-koncert a Roncsbárban.

O November 2., szombat, 10 óra
Séfakadémia. Halloween-party, 2. 
Helyszín: Karinthy Frigyes u. 16.

O November 2., szombat, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O November 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 2., szombat, 17 óra
IV. Kelet Underground az Ifjúsági Házban. 
Tehetségkutató gála.

O November 3., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O November 3., vasárnap, 15 óra
Vidám családi délután Vitéz Lászlóval, 
kézműves-játszóházzal, kakaókoncerttel a 
Kölcseyben.

O November 4., hétfő
Az én mozim. Közönségtalálkozó Rudolf 
Péterrel az Apolló moziban.

O November 4., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban.

O November 4., hétfő, 18 óra
3*12 Filmklub a Carpe Diem teaházban. 
Monthy Python Repülő Cirkusza.

O November 4., hétfő, 20 óra
Táncház a Sikkben.

O November 5., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O November 5., kedd 
10.30 óra: Hangbújócska-zenebölcsi 
a Méliusz-könyvtárban. 16 óra: 
Társasjátékklub.

O November 5., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O November 5., 17 óra
Provance fotóművész kiállítása a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O November 6., szerda
Campus Party – Chris Lawyer a Lovardában.

O November 6., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 6., szerda, 17 óra
Világok arcai – barangolás távoli tájakon. 
Előadás az Újkerti Könyvtárban.

O November 6., szerda, 18 óra
DVSC-TVP–Székesfehérvár női 
kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre-
rendezvénycsarnokban.

O November 6–8.
Debreceni Irodalmi Napok.
6., szerda, 19 óra: Lyukasóra Klub a Déri 
Múzeumban. 7., csütörtök, 11 óra: Irodalmi 
találkák. Kiállításmegnyitó a Benedek 
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A Pénzügyőr Zenekar november 11-én a Kölcsey Központban ad koncertet

Elek Könyvtárban. 14 óra: Kritikai életünk. 
Tudományos tanácskozás a Modemben. 
20.30: Alföld-díjasok estje a Bakelit 
Kávéházban. 8., péntek délelőtt: Rendhagyó 
irodalomórák a város középiskoláiban 
az irodalmi napok meghívott előadóival. 
16 óra: Várad és Műút. Folyóiratok 
bemutatkozása a Modemben.

O November 7., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 8–9.
A X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves-
pályázathoz kapcsolódó Vándorlegény-
konferencia 8-án a Belvárosi Közösségi 
Házban, 9-én a Tímárházban.

O November 8–10.
Márton-napi libalakoma egri 
borcsillagokkal a Kossuth téren. 
Információ: (52) 502-220

O November 8., 11 óra
Ifjú Kézművesek X. Országos Kiállítása a 
Belvárosi Galériában.

O November 8., péntek
Picsa-, Prosectura-, Hatóságilag Tilos-
koncertek a Roncsbárban.

O November 8., péntek, 17 óra
Jótékonysági est az Ifjúsági Házban.

O  November 9.
Kalotaszeg, a népművészet aranya – 
kiállítás a Tímárházban.

O November 9., szombat
EZO-szombat az Ifiházban Szabó Judittal.

O November 9., szombat
Hősök-koncert a Roncsbárban.

O November 9., szombat, 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O November 9., szombat, 10.30
Ákombákom – Alkotókör a Modemben.

O November 9., szombat, 14 óra
DVSC-TEVA–Puskás Akadémia bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés az Oláh Gábor utcai 
stadionban.

O November 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 9., szombat, 19 óra
Edda-musical: A Kör a Főnix Csarnokban.

O November 9., szombat, 20 óra
Kowalsky meg a Vega-, Road-koncertek a 
Lovardában.

O November 10., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O November 10., vasárnap, 9 óra
Babaruhavásár a Hódos Imre 
rendezvénycsarnokban.

O November 10., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O November 11., hétfő, 17 óra
A Pénzügyőr Zenekar koncertje a Kölcsey 
Központban.

O November 11., hétfő, 18 óra
3*12 Filmklub a Carpe Diem teaházban.
W. Allen: Szerelem és halál.

O November 11., hétfő, 20 óra
Táncház a Sikkben.

O November 12., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O November 12., kedd, 19 óra
Rohmann Ditta (gordonka) és Fenyő 
Gusztáv (zongora) estje a DE Liszt-
termében.

O November 13., szerda
Campus Party – Carbonfools a Lovardában.

O November 13., szerda
Református általános iskolák 
nyelvművelő versenyének döntője a 
Kollégium 475 éves évfordulójának tiszteletére 
a Református Kollégiumban.

O November 13., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 13., szerda, 13.30
DVSC-TEVA–Mezőkövesd-Zsóry Liga-kupa 
labdarúgó-mérkőzés.

O  November 13., szerda, 17 óra
Hozz egy verset! – Versbarátkör a Benedek 
Elek Könyvtárban.
Balázs József Popcorn Johne című 
könyvének bemutatója.

O November 13., szerda, 19 óra
Őszi színházi esték. Két férfi sakkban.
A Gergely Theater előadása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O November 14., csütörtök
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 14., csütörtök, 10 és 14 óra
Hahota Gyermekszínház.
Fazekas Mihály: Ludas Matyi. Interaktív 
élőszereplős mesejáték a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O November 14., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 14., csütörtök, 19.30
Bécsi klasszikusok I.
Koncert a Bartók Teremben.
Közreműködik: Grünwald Béla (zongora), 
Kodály Filharmonikusok Debrecen.

Carbonfools: koncert a Lovardában november 13-án
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O El Camino: Csutka István vetítéssel egybekötött élménybe-
számolót tartott a Kölcseyben szeptember 19-én. Az egykori 
debreceni színész, illetve színidirektor a Kőr Dáma Egyesület 
meghívására érkezett Debrecenbe

Élményautózás, 
gyönyörű autókkal
Vezetéstechnikai tréningre és közúti élményautózásra 
hívta meg 48 ügyfelét a Debrecen Autó Kft. A prog-
ramot szeptember utolsó szombatján, 31-én délelőtt 
tartották. 

Az első helyszín a repülőtér volt, melyet a cég 
kibérelt az eseményre. A résztvevők itt kipróbálhatták 
a legújabb Volkswagen modelleket, és játékos formá-
ban, ám valódi tapasztalatokat szerezhettek arról, 
milyen vészhelyzetek alakulhatnak ki vezetés közben, 
s ezekre hogyan kell reagálni. 

– Egy Németországban végzett, nagyon profi csa-
pat volt a segítségünkre – árulta el a cég értékesítési 
vezetője, Komlósi Róbert. Mint megjegyezte, tőlük az 
is tanulhat egy-egy ilyen tréning során, aki egyébként 
nagy tapasztalattal és nagy gyakorlattal rendelkezik. 

Ezt követően a vendégek a városi forgalomba 
indultak el, ahol már impozáns, jól felszerelt Audi 
gépjárművekkel haladtak – továbbra is a biztonságos 
közlekedés jegyében. Ez az út – árulta el a szakem-
ber– újabb tapasztalatokkal és újabb élményekkel 
gazdagította ennek a sikeres programnak résztvevőit.

Még látható tárlatok:

Josef lusani 
     Benedek Galéria, 31-éig
Wahorn andrás
     Sesztina Galéria, 17-éig
Szilágyi lászló fotográfus képei 
     DOTE Elméleti Galéria, 18-áig
Debreceni ifjúsági bélyeggyűjtők kiállítása 
     Malompark, 22-éig
Potyók Festőiskola kiállítása
     Csonka templomban, 23-áig
hajdú-Bihar Megyei Őszi tárlat
     Belvárosi Galéria, 24-éig
transzparencia, Molnár Dóra Eszter tárlata 
     Műterem Galéria, 26-áig
a Debreceni Fotóklub kiállítása 
     VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 28-áig
Pincse Ilona festményei
     Ifjúsági Ház, 28-áig
éltető hagyományaink
     Tímárház, 31-éig
a leányok babos keszkenője
     Tímárház, 31-éig
Cs. horváth Judit festményei
    Józsai Közösségi Ház, 31-éig
Szent utak, fotókiállítás a közel-keletről
     Modem, november 3-áig
Mobil-kor-történet
     Malompark Bevásárlóközpont II. épülete, 4-éig

O Összművészeti sokadalom. E címen tartotta szeptember 
20-án projektzáró rendezvényét a Debreceni Ifjúsági Szolgálta-
tó Nonprofit Kft. az Ifiházban. A közönség - a zenés produkciók 
mellett - utcaszínházi és performance-bemutatókat, kézmű-
ves- és képzőművészeti kiállításokat láthatott. A Kaláka Pláza 
kreatív művészeti foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági 
Házban című, TÁMOP – 3.2.3/A-11/1-2012-0075 számú projekt 
2012. szeptember 1. és idén szeptember 30. között kínált olyan 
foglalkozássorozatokat fiataloknak, amelyek az iskolai oktatáson 
túlmutatnak, azt továbbfejlesztik, kiegészítik. A projekt négy kre-
atív területén közel százharminc fiatal vett részt; összesen 843 
alkalommal találkoztak foglalkozásvezetőikkel, akik elsősorban 
helyi szervezetekben, intézményekben tevékenykednek. 
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Abigél Debrecenben
Szabó Magda Abigél című műve harmincöt-negyven éve a kiapadha-
tatlan érdeklődés középpontjában áll, legyen szó a sokadik kiadását 
megélő regényről, vagy akár az abból készült évről évre levetítésre 
kerülő tévéfilmsorozatról. Vitay Georgina és társainak története 
olyan kulturális identitásunk részét képző mű, amely minden gene-
ráció számára meghatározó érvényű jelentőséggel bír. E közkedvelt 
alkotásból Bánfalvy Ági, az 1978-as tévésorozat egyik főszereplője 
készített színpadi adaptációt, Szikora János rendező segítségével. 

A darabot november 16-án, szombaton 19 órától a Főnix Csar-
nokban láthatja a debreceni közönség.

A produkcióban olyan nagyszerű színészek láthatók, mint Bánfalvy 
Ági, Trokán Péter, Harmath Imre vagy Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, 
Pindroch Csaba, Gregor Bernadett. A darab a csipetnyi frissesség 
mellett a lehető legnagyobb hűségre törekedett, és olyan szellemi-
ségben mutatja be a Matula leánynevelő intézet növendékeinek és 
tanárainak a második világháború alatt játszódó megható történetét, 
ahogyan azt Szabó Magda megálmodta és megírta.

Kamarazene: bécsi klasszikusok
Igazi nagy klasszikusokkal jelentkezik a kamarazenei sorozat a Kodály Filharmonikusok következő koncert-
jén, november 14-én Bartók Teremben. A hangversenyen Mozart Esz-dúr (Milánói) szimfóniája és A-dúr 
zongoraversenye, valamint Schubert V. (B-dúr) szimfóniája csendül fel, Grünwald Béla zongoraszólista 
közreműködésével, Bényi Tibor vezényletével. A kamara-zenekari sorozat állandó karmestere elmélyült mű-
helymunkát végez a zenekarral, így a bécsi klasszikusok első koncertje is igazi zenei csemegének ígérkezik! 

Újra szól
a 95 MHz!
Debrecen
Rádió FM95
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209 000 Ft-tól 
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Az oldal támogatója:

MalDives
149 000 Ft-tól 
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Jungfrau
269 000 Ft-tól

Jungfrau
239 000 Ft-tól 

Cívis Solar Hungária Kft.
4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.  I  info@civissolar.hu
Tel: 52/510-125  I  30/863-0515
www.klima-debrecen.hu

Bízza otthona melegét Samsung klímára, fűtsön 
gazdaságosan!. A Samsung klímaberendezések akár 
–15 fokos külső hőmérsékletig megbízhatóan, kiemel-
kedő energiahatékonysággal gondoskodnak családja 
komfortjáról.
Egészsége érdekében válassza a wifi-képes, Vírus 
Doktorral rendelkező Jungfrau termékcsaládot, most 
10 év kompresszor-garanciával!
A Samsung inverteres klímákkal – az energiahaté-
konyság mellett – további jelentős költséget taka-
ríthat meg, ha áramszolgáltatójától „H” tarifát, azaz 
hőtarifát igényel. Fűtési szezonban (október 15.–áp-
rilis 15.) a klíma által fogyasztott áramot kedvezőbb 
áron kapja! Munkatársaink igény esetén helyszíni 
felmérés és tanácsadás után az ügyintézésben is 
segítséget nyújtanak. Részletek: http://www.eon.hu/
Onkormanyzati_h_arszabas
Vezérelje klímáját okostelefonról! Wifi segítségével 
okostelefonjáról kapcsolhatja, vezérelheti, hőmérsék-
letet ellenőrizhet, ha Samsung Jungfrau vagy Crystal 
klímát vásárol.
Az otthoni wifi-hálózatra kapcsolt klíma távoli elérést, 
ezáltal kényelmet biztosít használójának. Fűtse fel, 
vagy hűtse le lakását, mire hazaér!

Tegye komfortosabbá életét télen-nyáron! 
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Októberi filmkavalkád

Időről időre

Mocsok

A nyár királyai

Irvin Welsh, a Trainspotting írójának könyve szolgált 
a Mocsok című film alapjául, melynek hőse egy 
korrupt és álszent rendőr. Bruce Robertson a kollé-
gáit egymás ellen fordítja, feleségeiket elcsalja, és 
titkaikkal tartja sakkban őket. De a hazugságspi-
rálból, amit létrehozott, már ő sem tud szabadulni. 
Életének zavaros múltja látszik visszatérni: újra a 
kokain, a szex és az erőszak lesz úrrá rajta.

Joe és Patrick gyerekkori jó barátok, akik a hétköz-
napi tinik nyomorúságos életét élik, őrlődve a suli 
és család között. Teljesen elegük van az otthoni 
állandó szekírozásból. Elszöknek, és az erdőben 
építenek maguknak egy páratlan főhadiszállást 
Biaggióval, aki valahogy belekeveredik az akcióba. 
Míg a zaklatott család utánuk kutat, ők mindent 
megtesznek, hogy saját lábra álljanak, és teljesen 
önállóak legyenek a vadonban.

Moziműsor
Filmek az Apollóban

Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

nagyterem
10–16., 13.45, 16,
18.15, 20.30 
17–23. ,13.45, 16 óra
17–23., 18.15, 20.30 óra 
24–30., 13.45, 16., 18.15, 20.30
31.–október 6.,13.45, 16 óra

október 1–6., 18.15, 20.30

kisterem
10–16., 16 óra
10–16., 17.30
10–16., 20.30
17–23., 18 óra

17–23., 16, 20 óra
24–30., 18 óra
24–30., 20 óra
24-30., 14, 16 óra 
31. –október 6., 16 óra
október 1–6., 18 óra
október 1–6., 20 óra

art terem
9., 17 óra

10–16., 17, 19.30
17–23., 19.30

24-30., 17 óra
24-30., 19.30
október 1–6., 17 óra
október 1–6., 19.30

A háború császára

Iron sky
Szibériai nevelés

Mocsok
Derült égből fasírt 2.

A második fogás
Machete gyilkol

Hópihe
Adéle élete, 1-2 fejezet

Péntek Barcelonában
Epizód egy vasgyűjtő 

életéből
Időről időre
Időről időre

Éjféli gyors Lisszabonba
Turbó
Turbó

Metro Manila
Frances Ha

Visszatérés Benyovszki 
szigetére

A remény paradicsoma
Isten szolgája: Sándor

István – Szalézi vértanú
Templom a dombon

A nyár királyai
Fiatal és gyönyörű

Dal Marionnak

FrankoFón Filméjszaka
OKTóBER 10-ÉN

20 óra Én, a séf, 22 óra Renoir, 24 óra Szere-
lem a hatodikon, 02 óra A házban, 04 óra Egy 
hölgy Párizsban (a Nagyteremben!)

APOLLó-HALLOwEEN: HORROR
A MOzIBAN OKTóBER 31-ÉN

Nagyterem: 18.15 Az utolsó ház balra
20.30 Abraham Lincoln, a vámpírvadász, 3D
Kisterem: 18 óra Byzantium,
20 óra Farkasember
Art terem: 17.30 A dolog, 20.15 Sinister

21 éves korában Tim Lake rájön, hogy képes az 
időutazásra. Tim nem írhatja át a történelmet, de 
változtathat azon, ami a saját életében történt és 
történni fog. Így hát úgy dönt, jobbá teszi a világot... 
Például azzal, hogy szerez egy barátnőt. Szerelem, 
lánykérés, esküvő, közlekedési dugó – egymást 
érik életében a katasztrófák, illetve az ahhoz közeli 
helyzetek, melyek során Tim ráébred, hogy sajátos 
képessége nem mentheti meg őt azoktól a helyze-
tektől, amelyekben minden családnak része van. 
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Megfejtéseiket október 25-éig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre, 

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között két, 
a DKV gondozásában megjelent könyvet 

(100 év – 100 kép. A debreceni villa-
mosközlekedés) sorsolunk ki, melyeket 

szerkesztőségünkben vehetnek át.

Előző rejtvényünk szerencsés megfejtői:

Magos Márta, Mikszáth u. 57.
Szatmári Géza, Vármegyeháza u. 16.

Helyszín: 
Főnix csarnok, 
Debrecen

Időpont: 
2013. 
november 16, 
szombat, 
19 óra

A legenda tovább él!

Szabó 
MagdaAbigél színmű

Trokán PéTer, HarmaTH Imre, Bugár anna, LengyeL Ferenc, ScHLanger andráS, LengyeL Ferenc, guBáS gaBI, FáBIán anITa, gregor BernadeTT, BánFaLvy ágI, 
HujBer Ferenc, némeTH krISTóF, FarkaS ZoLTán, körTvéLyeSSy ZSoLT, dócZy PéTer, SZáraZ déneS, FarkaS ZoLTán, ráTonyI HajnI, Iván ILdIkó, kISS ramóna, érSek 
oBádovIcS mercédeSZ, vanya Tímea, gIrBIcZ adrIenn, görgényI FruZSIna, köTéL orSoLya, nagy enIkő, LecZkéSI dóra, PawLIk marceLL, darányI ádám, BajI ákoS 

Szabó Magda azonos című regényéből Tasi Géza külön engedélyével  
színpadra alkalmazta Barnóczky Ákos, Bánfalvy Ági 

Rendező: SZIkora jánoS      Producer: BánFaLvy ágI

Szereplők:



Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány
2013. október 10. –
november 10.

Harcsa Veronika, a
Debreceni Ősz egyik sztárja
(Fotó: harcsaveronika.hu)
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O Népszerű vasárnapi program a régiségvásár 
Debrecenben. Legközelebb október 13-án 7 órától 
nézelődhetnek az érdeklődők a Kishegyesi úti Tesco-
parkolóban.

Koncert világhírű 
hegedűművésszel
A fiatal, kitűnő hegedűművész, Xiao Wang lesz a 
szólistája a Schumann-, Brahms- és Beethoven-mű-
veket felvonultató hangversenynek október 31-én a 
Bartók Teremben. A kínai művész ötévesen kezdett 
hegedülni, és hamar csodagyereknek kiáltották ki. 
Bravúros technikáját, virtuóz játékát hazánkban is 
megcsodálhatták már a zenebarátok. Debrecenben 
Schumann Manfréd-nyitánya, Brahms D-dúr hege-
dűversenye és Beethoven „Sors” szimfóniája csendül 
majd fel közreműködésével, a Kodály Filharmoniku-
sok előadásában, Kovács János vezényletével.

 Lapigazgató: Széles Tamás
 Kiadó: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: Gyarmati Anett
 Lapterv: Petromán László 
 Nyomda: Alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Magyar Posta zrt.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.





Harmonikus 
otthonra 
vágyik? OTP Otthon-

teremtési 
Bizalom 
Lakáskölcsön

*Új lakás vásárlásra nyújtott konstrukció esetére érvényes a feltüntetett THM mértéke, mely 5 millió Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre vonatkozik. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az ügyfelet terhelő kamat (6,00%) a futamidő első 5 évében érvényes. A kamat mértéke 
az alábbi feltételek teljesítése esetében érvényes: a teljes futamidő alatt havonta minimum 150 000 Ft összeget elérő rendszeres jövedelem átutalása 
a kölcsön törlesztési számlájaként szolgáló, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági bankszámlára és a teljes futamidő alatt legalább havonta 2 csoportos 
beszedési megbízás teljesülése.
**0 Ft induló díjak kedvezménye ügyletenként egy ingatlan fedezet esetére vonatkoznak.

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfi ókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzlet-
szabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. által folyósított hitel/
lízing esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel és a lakáslízing igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy meg-
léte szükséges.

További díjkedvezményes hitel ajánlatok, valamint részletes feltételek:
www.otpbank.hu, www.otpingatlanlizing.hu
06 1/20/30/70 366 6666. 06 40 366 666

Válassza az OTP Otthonteremtési Bizalom Lakáskölcsönt!
Az akció időtartama: 2013. szeptember 15-től visszavonásig, de legkésőbb 2013. október 31-ig.
A feltüntetett kamat és THM a szeptember hónapban kezdődő ügyleti évre vonatkozik.

5 évig fi x 
kamat: 6,00%*
THM: 7,44%*
0 Ft induló 
díjak**
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