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#mindenholszínház
„Kétszer kettő néha öt” – énekelte Zenthe 
Ferenc és Ferrari Violetta, és ezen az őszön va-
lahogy így érzi magát minden színház. Hiába a 
hónapok, sőt, évek óta tartó tervezés, számítás 
és egyeztetés, a mindennapjainkat most az újra-
tervezés, újraszámítás és újraegyeztetés tölti ki. 
Nehéz? Fájdalmas? Idegőrlő? Nyilván az. 

A Csokonai Színház helyzete kétszeresen ne-
héz, hiszen az új koronavalóság mellé – a Kos-
suth utcai történelmi épület felújítása miatt – új 
játszóhelyek társultak, megannyi új kihívással és 
megoldandó logisztikai feladattal. Nekem azon-
ban másról (is) szól az ősz. Arról, hogy hálás 
vagyok minden megvalósult színházi előadásért, 
hogy gyermeki örömmel tölt el egy közelgő pre-
mier, hogy ajándékként tekintek minden kezdő-
dő próbafolyamatra. Mert ez mind azt jelenti, 
hogy a Csokonai társulata jól van, együtt van, és 
azt csinálja, amihez a legjobban ért: színházat.   

Mindez azonban mit sem számítana, ha 
Önök, kedves közönség, nem lennének velünk. 
Köszönet illet minden nézőt – aki elfogadva az 
új szabályokat, vigyázva a saját és nézőtársai 
egészségére – eljön hozzánk. Köszönet a hűsé-
geseknek, a kíváncsiaknak, a mindenre elszánt 
színházszeretőknek. Minden megvett színház-
jegy, minden érdeklődő telefon, minden kedves 
Facebook-komment azt bizonyítja, hogy Deb-
recen féltő figyelemmel követi a társulat útját. 
Legyen idén ősszel #mindenholszínház!

Miklós Eszter
a Csokonai Színház művészeti főtitkára
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Magda, a Szabó
Szabó Magdáról viszonylag sokat tudhat a vele 
szemben általában hálás utókor. Férjéről, Szobotka 
Tiborról jóval kevesebbet. Pedig ő is író volt, nem 
is tehetségtelen. Hogyan élte meg, hogy Szabó 
Magda szerelme és férje lehetett? Hogyan éltek ők, 
milyenek voltak otthon, két író egy pár? Múlott-e 
rajta is, hogy Szabó Magda az lett, aki? Mit tudunk 
róla, róluk, a hétköznapjaikról? Voltak-e titkaik? 
Hogyan viselkedtek, hogyan beszéltek egymással? 

Aki kíváncsi erre a nem mindennapi házaspárra, 
a hétköznapjaikra, a reggeleikre és az estéikre (sőt: 
szerelmes éjszakáikra), hamarosan találkozhat 
velük. Porkoláb Gyöngyi produkciós vezetőként 
Mészáros Tibort és Krajcsi Nikolettet kérte fel egy 
sajátos színpadi játékra. Ők igent mondtak, és 
összehoztak egy 70 perces színdarabot: a Magda, a 
Szabó című életrajzi darabot a debreceni közön-
ség november 17-én 19 órakor láthatja a Kölcsey 
Központban. ■

A funtineli boszorkány Wass 
Albert talán legismertebb re-
génye. Hamarosan új életre kel, 
méghozzá a Kölcsey Központ 
színpadán, egy lendületes tánc-
játék formájában. A Nagy Könyv 
című országos közvélemény-ku-
tatás alapján a 11. legnépsze-
rűbbnek tartott magyar regény 
most készülő színpadi változata 
hűen követi Nuca, az erdélyi 
tündér-boszorkány felnőtté 

Fénykapuk 
Wrábel Erzsébet alkotásaiból nyílt kiállítás az Ifiház 
Galéria21 termében. A művész így vall munkáiról: 
„Mindig is érdekelt az anyagok sokfélesége és a 
bennük rejlő lehetőség. Szeretek kísérletezni. Leg-
főképpen az anyagok textúrája és faktúrája vonz. 
Alkotásaim ötvözik a textil-, a szobrász- és a festő-
művészetet. Képeim háromdimenziósak, melyeken 
a formák térben helyezkednek el. Uralkodó színeim 
a törtfehér, a szürke, a fekete és a pasztellárnya-
latok.” Wrábel Erzsébet tárlata november 2-áig lát-
ható, általában minden nap 12 és 21 óra között. ■

Tűzliliom
válásának, illetve önnön varázs-
erejére és tragikus sorsára való 
párhuzamos ébredésének mitikus 
történetét.

A nagyszabású produkció-
ban a Debreceni Népi Együttes 
mintegy hetvenfős, gyermek, 
ifjúsági és felnőtt tagozatát is 
egyesítő tánctársulata révén 
eleveníti meg népi ének- és 
szólóhangszeres vendégművé-
szek, továbbá a több nívódíjjal is 

elismert Bürkös zenekar közre-
működésével.

Hercz Vilmos, az együttes 
Népművészet Ifjú Mestere-díjas 
rendező-koreográfusa ezúttal 
egy autentikus székely, magyar, 
cigány és román zenei stílusok-
ból és táncokból építkező, a tör-
ténelmi Magyarország tájegysé-
geit és népi kultúráit akusztikus 
és vizuális síkon is termékenyen 
ötvöző, egész estés táncszínházi 
előadást álmodott meg.

A korábban Izraelben és 
Törökországban vendégszereplő, 
idén pedig fennállásának 70 éves 
jubileumát is ünneplő debreceni 
együttes legújabb nagyszínpadi 
bemutatóját a tőlük megszokott 
fergeteges karakter- és össztán-
cok, valamint kézműves gon-
dossággal elkészített, vadonatúj 
viseletek színpompás kavalkádja 
is jellemzik majd.

A produkciót november 14-én 
20 órától láthatja a közönség. ■
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Számos találmányt köszönhetünk Nikola Teslának, a 
19. század közepén született híres feltalálónak.  Az 
ő nevéhez fűződik a váltóáramú motor megalkotása, 
de a mai autók elektromos gyújtási rendszere is Tesla 
munkásságának gyümölcse. Ezen találmányaival 
mindennapjaink során is találkozhatunk, de vannak 
olyan általa létrehozott eszközök, melyeket annál rit-
kábban láthatunk. Ezek közé tartozik a Tesla-tekercs, 
amelynek egy példányával megismerkedhetünk az 
Agóra Tudományos Élményközpontban, a Zenélő vil-
lámok című bemutató keretében. A nagyfeszültségű, 
nagyfrekvenciájú, alacsony áramerősségű készülékkel 
csaknem egy méter nagyságú szikrákat, villámokat 
lehet létrehozni. Ugyanúgy, ahogy a természetben 
villámláskor, ez esetben is a hangrobbanás jelen-
sége zajlik, tehát a berendezés hangok kiadására is 
képes. Sőt egy zongorabillentyűzet segítségével akár 
komplett zenei műveket is megszólaltathatunk rajta. 
A kísérletező Tesla életéről előadást is hallhatnak az 

Időhúzás
Az egyik legsokoldalúbb, nemzetközileg is elis-
mert kortárs magyar képzőművész műveiből nyílik 
nagyszabású kiállítás a Modem második emeleti 
terében, ahol Magyarországon most első ízben lesz 
látható Kicsiny Balázs eddigi, több mint harminc 
évet felölelő életművének valamennyi korszakát 
bemutató tárlat. Kicsiny Balázs művészetének 
alapja a különféle foglalkozások és az ezekhez kap-
csolódó emberi helyzetek allegorikus dimenziójának 
vizsgálata. Eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy 
műalkotásban, így mutatva rá az idő- és térbeli 
távolságok illékonyságára, a különböző korok egy-
másra épülésére és azok párbeszédére. A november 
7-én nyíló kiállításra – melynek kurátora Bódi Kinga 
– számos hazai és nemzetközi köz-, illetve magán-
gyűjteményekből érkeznek művek. ■

Novemberi koncertek
Kovács László, a Kodály Filharmonikusok állandó 
karmestere két hangversenyt is vezényel november 
folyamán. 

Az első műsorán Mendelssohn az ószövetségi Illés 
próféta alakját és küzdelmes sorsát példázatszerűen 
bemutató Éliás című hitvalló opus szerepel, mely 
számos formai jegyében a nagy barokk oratóriumok 
ihlető hatásáról tanúskodik, zenéje azonban már a 
romantika első hullámának képviselője. Különlegessé-
ge a nyitányt megelőző bariton-recitativo. A kom-
pozíció méltó megszólaltatását november 17-én a 
Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus mellett olyan 
énekművészek garantálják, mint Rost Andrea, Schöck 
Atala és Cser Krisztián. 

November 24-én három „W” betűs zeneszerző mű-
veiből válogat Kovács László és a zenekar, a művek 
által (Wagner: Siegfried-idill, Trisztán és Izolda; Wolf 
Péter: 5 tétel vonószenekarra; Weiner Leó: Magyar 
népi táncok-szvit) sajátos ösvényt bejárva a zeneiro-
dalomban. 

A koncertekre még bérletek és már jegyek is vált-
hatók: www.kodalyfilharmonia.hu ■

Zenéljünk villámokkal az Agórában!
érdeklődők az Agórában. A programon kiderül, többek 
között, hogy mi köze egy fekete macskának Nikola 
Tesla tudományos felfedezéseihez, milyen veszélyek-
nek tette ki magát a híres feltaláló a kísérletezései 
során, és miért neki van a legtöbb szobra a világon. ■
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A 108-szoros magyar válogatott labda-
rúgó több mint 12 év elteltével futballo-
zik újra piros-fehérben. A középpályással 
– többek között – a szerződés előzmé-
nyeiről és az első napok tapasztalatairól 
beszélgettünk. 

Mennyire kellett megküzdeni azért, hogy ösz-
szejöjjön ez az igazolás?
Egy-két hónappal ezelőtt nem igazán éreztem, 
hogyan alakul a jövő. El kellett döntenem, hogy 
kivárjak-e az utolsó pillanatig egy újabb külföldi 
szerződés reményében, vagy sem. Ahogy teltek 
a hetek, úgy vált egyre világosabbá, hogy nekem 
haza kell jönnöm: ez van megírva. Figyelni kell 
néha a jelekre, ezért azt mondtam a Kaposvár 
elleni meccs előtt, amikor utoljára személyesen 
találkoztunk a vezetőséggel: kaptam egy sugal-
latot, és ha még van rá mód, üssük nyélbe minél 
hamarabb az üzletet. Érzelmi kérdés is volt ez, 
illetve sokat nyomott a latba, hogy a debreceni 
fociprojektben óriási szerepet szánnak nekem.

Eltelt néhány hét. Mit mondanál – így, az első 
tapasztalatok után –, jól döntöttél?
Most mindent nagyon jónak érzek. Amikor az 
ember jó közegben van, az nagyon sokat hozzá tud 
tenni a pályafutásához vagy a játékához. Gyer-
meki lelkesedéssel és óriási izgalommal vártam 
a bemutatkozást. Kíváncsi voltam, hogy milyen is 
lesz a visszatérés, milyen lesz a szurkolók fogadta-
tása. Döbbenetes érzés volt, hogy Magyarországon 
délután ötkor kétezren kijöttek a stadionba csak 
azért, hogy engem láthassanak edzésen, úgyhogy 

Dzsudzsák Balázs hazatért
nagyon hálás vagyok már most a szurkolóknak 
és a vezetőségnek. Remélem, a pályán sikerül ezt 
visszaadni.

Milyen poszton fogsz játszani? 
Ez nyilván függ attól is, milyen hadrendben lépünk 
pályára. A válogatottban az utóbbi időben már 
jobb oldalon játszottam, meg az elmúlt években 
minden klubcsapatomban vagy a jobb oldalt, vagy 
a csatár mögött, „10-es” pozícióban, középen.  
De részemről bármi lehet: jobb oldal, bal oldal, 
vagy közép is. Mindenhol beszélhetünk konkuren-
ciáról, de ennek mindenki áll elébe, és az csak a 
csapatot viheti előre, ha minden poszton legalább 
két nagyon jó kaliberű játékosa van. Ha mégis 
választanom kellene, akkor inkább a jobb oldalt, 
vagy a közepét mondanám, a bal oldalt már kevés-
bé. Az elmúlt években bal szélen már kevésszer 
szerepeltem. 

Mi a helyzet a csapattársakkal? A 17 éves 
Bényei Ágoston például tegez vagy magáz?
Kicsit még visszahúzódó, de alakul. Ami engem 
illet, ahol tudok, ott segítek. Ez volt az egyik 
alapvető oka annak, hogy idejöttem. Mindenben 
szeretnék segíteni, akár a fiataloknak, akár a 
tapasztaltabb játékosoknak, akár a klubvezetés-
nek, vagy magának klubnak. Azt gondolom, hogy 
amit ez alatt a 12 év alatt megtapasztaltam, 
megtanultam, abból sok mindent lehet itthon 
hasznosítani. Kész csapatba jöttem, mindenki 
ismeri a másikat, könnyű volt beilleszkedni. Ideális 
a keret, megvannak a tapasztaltabb labdarúgók és 
a kellő alázattal dolgozó fiatal generáció. Nagyon 
örülök, hogy például Bárány „Dodó” személyében 
van már egy olyan csatárunk, aki ott lehet az 
U21-es válogatottban, Ágostonról szintén csak a 
legjobbakat tudom elmondani. Debrecen ugyanott 
van, ahol akkor volt, amikor legutóbb itt voltam: 
tehetségekben nincs hiány. Remélem, az utolsó 
lökést meg tudjuk adni nekik, hogy azon a bizonyos 
ajtón belépjenek és aztán ott ragadjanak. Előttük 
a világ, úgyhogy ha én ebben tudok segíteni, azt 
nagy örömmel teszem.

Összejött a külföldi karrier, megvalósult egy 
nyírlugosi gyerek álma. Maradt benned bármi 
hiányérzet a karrieredet illetően, vagy maxi-
málisan elégedett vagy? Igazi topcsapatban 
nem játszottál. Arra volt esély például?
Teljesen elégedett vagyok. Sajnos, rám ragadt a 
bélyeg, hogy a PSV után a pénzt választottam, de 
nagyon kevesen tudják, hogy mi állt az egyik és mi 
a másik oldalon. Két konkrét ajánlat volt előttem, 
én abból azt választottam, amit meggyőződésem, 
hogy az esetek többségében mindenki választott 
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Dzsudzsák Balázs hazatért volna. Nem játszom és nem játszottam akkor sem 
az álszentet. Csak nézzük meg, milyen játékosokkal 
játszhattam karrierem során! Az Anzsiban akkor 
Roberto Carlosszal, Samuel Eto’o-val, Williannel 
és az orosz válogatott magjával futballozhattam 
együtt az orosz bajnokságban, aztán a Dina-
mo Moszkvában Kevin Kurányival és, például, 
Misimoviccsal. Olyan ismertségre és kapcsolatokra 
tettem szert, amiket előbb-utóbb biztosan fogok 
tudni hasznosítani. Semmiféle megbánás vagy „mi 
lett volna, ha” nincs bennem. Ebben a 12 és fél év 
külföldi karrierben óriási meló van. De amire talán 
a legbüszkébb vagyok, hogy a világ – számomra 
– legszebb mezét 108-szor ölthettem magamra, 
és ezt rajtam kívül egyedül Király Gabi mondhatja 
el. Ha ezt felajánlják nekem gyerekkoromban, va-
lószínűleg remegő kézzel írtam volna alá egy erről 
szóló szerződést. 

Így visszagondolva, mit mondanál, mennyire 
kell adottság ahhoz, hogy valaki ilyen ered-
ményeket érjen el a futballban, és mennyi 
múlik a munkán, a hozzáálláson?
Szerintem a legfontosabb az emberi oldal: ha meg-
nézzük azokat a játékosokat, akik hasonló hosz-
szúságú külföldi karriert tudhatnak maguk mögött, 
bennük közös, hogy fejben, mentálisan nagyon 
erősek. Vagyunk néhányan a válogatottban hason-
ló tapasztalatokkal. Mi nem rogytunk össze, ha azt 
mondták, például, hogy hétvégén nem játszunk. 
Nem pánikoltunk, nem akartunk szerződést bon-
tani, vagy sírva hívni a menedzserünket. Az esetek 
többségében most azt látom, hogy a külföldre 
szerződött játékosok a kényelmesebb utat, azaz a 
hazautat választják. Pedig óriási érték, ha valaki 
– és ezt jó értelemben mondom – Magyarország-
ról szintet tud lépni, és külföldre tud menni, pláne 
fiatalként, de ehhez fejben is meg kell érni. ■
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A 92 helyi televíziót tömörítő Helyi 
Televíziók Országos Egyesülete idén is 
meghirdette Helyi Érték Díj pályázatát 
tagjai körében. A tagtelevíziók híradós 
műsorszám, magazinműsor és egész 
estés filmek, dokumentumfilmek kategó-
riában nevezhettek. 

A Helyi Érték Díjakat – hagyományosan – az 
egyesület tavaszi találkozóján osztják ki. A 
járványhelyzet miatt idén az őszi találkozón 
tervezték a díjátadót, de – sajnos – ezt is 
kénytelen volt elhalasztani az egyesület a 
koronavírus-járvány második hulláma miatt. A 
Helyi Érték Díj pályázat eredményeit így most 
kihirdette az egyesület; a díjakat a következő 
találkozón adják majd át. 

A pályaműveket idén Gulyás István 
újságíró, szerkesztő, Kocsis Tibor Balázs Béla-
díjas filmrendező és Kollarik Tamás producer, 
filmrendező, jogász, egyetemi oktató, a 
Médiatanács korábbi tagja értékelték. 

A zsűri úgy döntött, mindhárom meghirde-
tett kategóriában díjat ítél meg a Médiacent-
rum Debrecennek. A híradós műsorszámok 
között a Napszemle a harmadik helyen végzett. 
A magazinműsorok közül a zsűri tagjai a Mes-

Négy díjat hozott haza a Médiacentrum
tervizsgát tartották legjobbnak. A Médiacent-
rum Debrecen és a Debreceni Szakképzési Cent-
rum együttműködésében készülő magazinban 
a nézők – az iskolai tanműhelyekből indulva 
– egészen a gazdasági környezetig követhetik 
végig a bemutatott szakmákat, sok humorral 
és hasznos információkkal fűszerezve.

Az egész estés filmek, dokumentumfilmek 
kategóriában a Médiacentrum Debrecen két 
pályaművel mérette meg magát. A zsűri úgy 
látta, mindkét debreceni film olyan mértékben 
kiemelkedik a mezőnyből, hogy a Médiacent-
rum Debrecen két pályaműve megosztva kapta 
az első helyet. Az utolsó hazatérés a Szent 
Korona hazahozatalának történetét mutatja 
be, a Páneurópa pedig a páneurópai piknikről 
mesél. 

Pinczés Mariann

Somorjai Soma

Vida Gyula, a Médiacentrum Debrecen 
főszerkesztője úgy fogalmazott, a híradók kö-
zött évek óta stabilan ott van a legjobb három 
között a Napszemle, s a debreceni filmek is 
rendre kapnak Helyi Érték Díjat.

– A magazin kategóriában azonban évek 
óta nem tudunk sikert elérni, ami jelezte 
számunkra, hogy ezen a területen erősítenünk 
kell. Sokat dolgoztunk azért, hogy új, színvo-
nalas magazinjaink szülessenek, melyek közül 
többel a fiatalabb korosztályt is megcéloztuk. 
A Mestervizsga is egy ilyen műsor, melynek 
elkészítésében kiváló partner a Debreceni 
Szakképzési Centrum. A műsorvezetők és a 
műsor készítői mellett sokat hozzátesznek a 
magazinhoz a DSZC oktatói és diákjai is.  ■
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Molnár Csaba séf szeptember 15-én 
vette át a debreceni hotel lycium 
éttermének, az átriumnak konyhai 
irányítását.  Az olimpiai bajnok séffel a 
váltásról, jövőbeni terveiről, ételekről 
és alapanyagokról beszélgettünk.

Miért pont hotel lycium? 
 Több oka is van, hogy a Lycium hotelt 
választottam új munkahelyként. Az egyik, 
hogy nagyon sok év után újra Debrecen-
ben dolgozhatok és a családom mellett 
vagyok. A másik ok a szakmaiság, ami 
nagyon magas szintű a szállodában. Mol-
nár László vendéglátó igazgatót régóta 
ismerem, és tudom, milyen elhivatott a 
gasztronómia felé. Maximalista és én is 
annak tartom magam, így – remélem – 
tovább építhetjük a szálloda amúgy is jó 
hírnevét.

Milyen étlapot, milyen irányzatot, kon-
cepciót szeretnél megmutatni a lycium 
A la carte étlapján?
 Mindenképp a nemzetközi konyhát 
szeretném képviselni, mivel üzleti szálloda 
vagyunk, üzletemberek pedig a világ min-
den tájáról érkeznek hozzánk. Emellett a 
magyar konyhát és a tájjellegű ételeket is 
szeretném belecsempészni az étlapba.

van-e kedvenc ételed?
 Rengeteg kedvenc ételem van, de amit 
igazán szeretek, az a feleségem főztje. 
Sajnos, az utóbbi időben ritkán volt benne 
részem, de most már itthon vagyok, és 
egyre többet kóstolhatom. 
Emellett egyébként a tatár beefsteaket 
szeretem a legjobban.

van-e kedvenc alapanyagod, ha van, 
mi ez?
 Vannak kedvenc alapanyagaim, nagyon 
szeretek például tengeri halakkal és mar-
ha-bélszínnel dolgozni.

Mi az, ami más, szokatlan lesz ebben 
a házban, az előző munkahelyeidhez 
képest?
 Ami már most az elején más, az a 
rengeteg irodai munka. Szerintem minden 

Új séf a Hotel Lycium
Debrecen-nél!

szakács rémálma a kalkulációk írása, az én terepem is 
inkább a kreatív munka.

Milyen jövőbeni céljaid vannak, mit szeretnél 
megvalósítani? 
 A célom az az, hogy, a Lycium hírnevének és jó híré-
nek fenntartása mellett, az emberek a szállodát és az 
én nevemet is együtt emlegessék. Ezért dolgozom nap 
mint nap, és bízom benne, hogy minél előbb sikerül 
bekerülnöm a debreceni köztudatba.
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Küzdöttek, brusztoltak, s játszottak szoros mér-
kőzéseket is a DVSE vízilabdás ifjai, ám az új sze-
zonra jelentősen átalakult, saját bázisból építkező, 
megfiatalított csapat hat fordulón át nem tudott 
pontot szerezni a férfi vízilabda oB I küzdelmei 
során.

A hetedik meccsen megtört a rossz sorozat, így érthető, 
hogy a Szeged elleni hazai 9-9 után boldogan összeg-
zett Miroslav Bajin vezetőedző:

– Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra. Ezek 
a fiatal játékosok hétről hétre szívvel-lélekkel dolgoz-
nak azért, hogy sikereket érjünk el, most pedig végre 
meg tudtuk szerezni az első pontunkat. Fantasztikusan 
küzdöttek egymásért, a csapatért, hihetetlen, amit ma 
is műveltek a vízben. A harmadik negyed végén akár el 
is dönthettük volna a találkozót a mi javunkra, de így is 
azt kell, hogy mondjam, a bajnokság előtt két kézzel alá-
írtam volna egy döntetlent hazai medencében a Szeged 
ellen. Megvan az első pont, a srácok felszabadultak, ez 
pedig erőt fog adni a folytatásra.

Mint az élet minden területén, a vízilabdázók számá-
ra is „vírusfüggő” a jövőt tervezni. A járvány már eddig 
is alaposan felülírta a pólósok bajnoki programját: a 
nyolcadik játéknap után volt olyan együttes – például 
a DVSE –, amely csaknem egészében teljesíteni tudta 
programját, de akadt olyan csapat is, amelyik egyetlen 
lejátszott mérkőzéssel állt a táblázaton.

A hat fordulón át tartó pontínséges időszak a szege-
diek elleni döntetlennel zárult a DVSE számára. A remélt 

Tizenegy játéknap után a legjobbak közé visszaju-
tásra pályázó DVSC hárompontnyi előnnyel vezette a 
labdarúgó NB II mezőnyét – fokozottan betartva azt 
a szabályt, hogy ezt a helyezést minden körülmények 
között érdemes megőrizni, mert ha a koronavírus- 
járvány miatt a bajnokságot esetleg félbeszakítják, 
ez biztos feljutó pozíció.

Így járt kora tavasszal az akkor még NB III-as 
DEAC: a folytatást márciusban törölték, s az éppen 
élen álló egyetemi csapat feljutott a másodosz-
tályba. Ahol egyelőre nem brillírozik: két győztes és 
kilenc vesztes mérkőzéssel a tabella utolsó előtti, 
azaz kieső helyen állt 11 forduló után. ■

Fiatal csapattal  
harcolnak a pólósok

Fo
tó
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meccsnyerés elmaradt ugyan, de vigaszként elköny-
velhető, hogy az ikszért is járt egy pont, s ezzel rögtön 
elúszott az utolsó helyről a hajdúsági társulat, hiszen 
a 16 klubot számláló mezőnyben három csapat is még 
pont nélkül állt. Igaz, közülük csak a sereghajtó Tatabá-
nya játszott a debreceniekhez hasonlóan hét meccset, 
míg a KSI öt, a Kaposvár pedig csupán egy találkozón 
volt túl a koronavírus miatt meglehetősen kusza bajnoki 
csatározásban.

Az eredeti sorolás szerint a Miskolc lett volna a 
következő ellenfél, ám a borsodiak csapatában több 
játékosnál is pozitív lett koronavírus-teszt, így későbbi 
időpontra halasztották az október 10-ére tervezett 
meccset. A bajnoki folytatásról annyit tudni, hogy két 
olyan mérkőzés következik, melyekről remélhető további 
pontszerzés: november 7-én a fővárosban a még pont 
nélkül álló KSI vendégeként pólóznak a debreceniek, 
majd november 18-án, szerdán hazai környezetben 
fogadják a Kaposvár csapatát. Azután két budapesti 
összecsapás következik: november 25-én Zuglóban a 
BVSC, december 5-én a Császár–Komjádi uszodában a 
méregerős Vasas lesz az ellenfél. ■

Program
október 18.:  DVSC–Dorog és Vasas–DEAC
október 25.:  DEAC–Csákvár és Nyíregyháza–DVSC
november 1.:  DVSC–Győr és Ajka–DEAC
november 4.:  DEAC–Szentlőrinc és 
 Kazincbarcika–DVSC
november 8.:  DVSC–Békéscsaba és Kaposvár–DEAC

A Loki hátát nézi a mezőny, kapaszkodnia kell a DEAC-nak
NB II-es tabella
1. DVSC 24
2. Budaörs 21
3. Békéscsaba 20
4. Gyirmót 19 (egy mérkőzéssel kevesebb)
5. Nyíregyháza 19
6. Szolnok 18
7. Soroksár 16
8. Ajka 16
9. Pécs 16
10. Dorog 16
12. Vasas 14
13. Kaposvár 14
14. Győr 13
15. Szombathely 13
16. Szeged 11 (egy mérkőzéssel kevesebb)
17. Siófok 11
18. Szentlőrinc 11
19. DEAC 6
20. Csákvár 4 
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Program:
október 18., vasárnap 
18.15 óra, Hódos Imre 
Rendezvénycsarnok
DVSC Schaeffler–Alba Fehér-
vár KC
október 24., szombat 
18 óra, Hódos Imre Rendez-
vénycsarnok
DVSC Schaeffler–MTK Bu-
dapest
november 7., szombat 
18 óra, Hódos Imre Rendez-
vénycsarnok
DVSC Schaeffler–Kisvárda

Megszenvedett, megdolgozott 
az első igazi, felszabadult 
gólörömökért a Loki argentin 
játékosa.

Elke Karsten lendületesen tör 
kapura egy Kovács Annával 
végrehajtott remek váltás után. 
Bevágja a labdát a hálóba, majd 
két kezét a magasba lendítve, 
nagy mosollyal az arcán rohan 
visszafelé.

Hosszú volt az útja idáig

2019 nyarán nagy remények-
kel és nagy izgalmak közepette 
érkezett meg Debrecenbe. Ugyan 
korántsem volt már – fiatal kora 
ellenére – rutintalan, hiszen sze-
repelt az argentin válogatottal 
olimpián, négy világbajnokságon, 
nyert érmeket kontinensviadalo-
kon és, a spanyol Bera Bera játé-
kosaként, tíz gólt vágott Duna-
újvárosban magyar ellenfelének, 
de tudta: nem lesz könnyű dolga.

Mert tisztában volt vele, hogy 
a világ talán legerősebb bajnok-
ságába és egy számára idegen 
környezetbe, kultúrába jött egy 
szál magában, olyan erős csa-
patba, ahol nem rajta fog múlni 
szinte minden. Szoknia kellett 
mindent, a taktikai fegyelmet, a 
keményebb munkát, a nagyobb 
tempót.

Nem is ment könnyen a dolog. 
Bár csapattársai igyekeztek neki 
segíteni a beilleszkedésben, a 
játék, az, bizony, nem volt az 

Elke Karsten: az átlövő, aki legyőzte 
önmagát

igazi a tavalyi csonka szezonban; 
bizonytalanság és félelem a hi-
bázástól sugárzott róla gyakorta 
a pályán. 

Márciusban hazautazott a vá-
logatott edzőtáborába. Olimpiai 
selejtezőre készültek, amikor jött 
a hír, hogy a nemzetközi szövet-
ség döntött a kvalifikációs tornák 
elhalasztásáról. Így aztán vissza-
tért Debrecenbe, és újra egyedül 
maradt, mivel ránk szakadt a 
koronavírus miatti karantén idő-
szaka – és a családját azóta sem 
látta személyesen.

De elérkezett az idei nyár. 
Újult erővel és reményekkel 
látott munkához csapattársaival 
együtt, de ekkor sem állt mellé 
a szerencse, hiszen már az első 
edzőmeccsen megsérült, és szin-
te az egész felkészülési idősza-
kot ki kellett hagynia. A Loki első 
két meccsét a kispadról nézte, 
szenvedte végig. 

Aztán szeptember közepén 
valami megváltozott. Jelena 
Deszpotovics és Alexandra 
Vukajlovics egyidejű kiesése gya-

korlatilag vészhelyzetet terem-
tett a jobbkezes lövő posztján 
a Lokiban. Ezért Elke tudta, 
most tényleg össze kell szed-
nie minden erejét, bátorságát, 
hogy helyt tudjon állni a nehéz 
helyzetben.

És sikerült!

Öt góllal járult hozzá a Szom-
bathely elleni szép győzelemhez 
a Hódosban. A csapat egyik 
legjobbja volt, olyannyira, hogy 
a mindig szigorú Köstner Vilmos 
vezetőedző – Vámos Petra mel-
lett – őt is kiültette maga mellé 
a meccs utáni sajtótájékoztatón. 
Sőt, a Siófok elleni nagy bravúr 
győzelemhez is hozzá tudott 
járulni, jó játékkal és három 
találattal. 

Elke Karsten igazán most 
érkezett meg Debrecenbe... ■
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A járvány minden sportágbajnokságban számos 
módosítást hozott menet közben, ám a jégko-
rong Erste Liga küzdelemsorozatában – a hokisok 
határokon átívelő mezőnye miatt – még inkább 
beleszólt a napi menetrendbe. Rögtön a rajtnál 
kiderült, hogy a vírussal sújtott Dunaújváros, az 
FtC-telekom és az UtE csak később tud kezdeni.

Azt már a bajnokság kezdete előtt eldöntötte a Liga, 
hogy a három erdélyi csapat időszakosan átköltözik, s 
egyszerre tudja le a magyarországi klubok elleni mecs-
cseit, hogy ne legyen szükség annyi utazásra. Hogy mi 
lesz a Székelyföldön esedékes visszavágókkal, még senki 
sem tudja. Az alapszakasz – a tervek szerint – január 
végéig tart.

A DEAC szerencsére megúszta a járvány szeptem-
beri kezdeti időszakát, s nagyszerűen kezdte a szezont. 
Sorban gyűjtögette a pontokat David Musial edző társu-
lata, s közben a nézők is tapasztalhatták, hogy a nyár 
folyamán átalakult együttes látványos, szép – s nem 
mellékesen: eredményes – hokit játszik. Úgy tűnik, a leg-
utóbbi bajnoksághoz képest erősödött a csapat, hiszen 
nem csupán sikerült megtartani a tavalyi keret zömét, 
hanem melléjük jó játékosokat igazolt a Debreceni 
Egyetem klubja. Minden esély megvan a jó szereplésre. 
Jelzi a változásokat, hogy immár nem csupán a remek 
kapusteljesítmény és a jó védekezés lehet a pontszer-
zés alapja, hanem a támadójáték is. Öt mérkőzésen 21 
gólt ütöttek a debreceni hokisok, a négy feletti gólátlag 
biztató az eredményesség szempontjából – s a publikum 
is akkor boldog igazán, ha minél több alkalommal landol 
a pakk az ellenfél ketrecében.

A bajnoki nyitány sok ilyen helyzetet hozott: első há-
rom fellépésén pontokat érő hosszabbításos meccseket 
vívott a DEAC (egy győzelem és két vereség szerepelt 

Program
október 18., vasárnap: DEAC–MAC Újbuda
október 22., csütörtök: DEAC–Vasas
október 30., péntek: Vasas–DEAC
november 1., vasárnap: DEAC–UTE
november 10., kedd: Dunaújváros–DEAC

Jól csúsznak a jégen a DEAC hokisai
a kosárban), majd 
jött a gyergyóiak és 
a csíkiek elleni, egy-
aránt 3 pontot hozó 
„rendes” győzelem 
(4–1, 6–3). Az így 
begyűjtött 10 pont 
jóvoltából az első 
helyen zárta a mene-
telés nyitó szakaszát 
a debreceni klub – 
messze még azonban 
a sorozat vége, s 
állandósítani kell a jó formát. Az előjelek nem rosszak: a 
cseh csatártrió jól hasít (Novotny vezeti a Liga kanadai 
táblázatát, Dalecky és Izacky is az élcsoportban van), de 
jeleskedik a támadásoknál Kulesov, Pesztunov és Hári is. 
A kapuban pedig Hetényi szokás szerint lehúzta a rolót: 
92,7 százalékos védési teljesítménye megsüvegelendő.
– Jó csapatunk jött össze, jól állunk bele a meccsekbe. 
Nem csupán emberelőnyös helyzetekben, hanem öt az 
öt elleni játékban is tudunk gólokat lőni, s amíg ennyi 
gólt jegyzünk, nem lehet nagy baj. Főleg úgy, hogy olyan 
kapus áll mögöttünk, mint Hetényi Zoli – mondta a 
Csíkszereda elleni nyertes mérkőzés után Kiss Patrik, a 
DEAC hokisa. ■

Fotó: deac.hu

A vetélytársakkal könnyebb zöld ágra vergődni, mint a 
koronavírussal – ez derül ki az NB I-es férfi kosárlabdá-
zók bajnoki küzdelmeinek őszi versenynaptárából.  
A járvány miatt átalakult a korábban kidolgozott prog-
ram – a pécsiek például hétmérkőzéses halasztással 
kezdték az idényt, de a kluboknak menet közben is nap-

Októberi előszilveszter a palánk alatt
ról napra kell alkalmazkodniuk az aktuális egészségügyi 
helyzethez. A ZTE játékosainak koronavírus-problémái 
miatt elmaradt például a DEAC-nak az egerszegiek elle-
ni, a 3. fordulóba tervezett meccse, ám gyorsan találtak 
ellenfelet – a szintén vetélytárs nélkül maradt Kecs-
kemétet fogadták. Az összecsapást december 30-áról 
hozzák előre, így hosszabb újévi szünetet tervezhetnek 
Polyák Lászlóék.

Ráadásul jól sikerült az októberre időzített 
„előszilveszter”, hiszen a debreceni kosarasok begyűjtöt-
ték a győzelemért járó pontokat, így a Paks elleni sikeres 
szezonkezdés után ismét nyertes meccsel ajándékozták 
meg az Oláh Gábor utcai csarnokba kilátogató szurko-
lóikat. A két győzelem közé becsúszott szolnoki vesztes 
meccs „vállalható” volt, hiszen az Olajbányász évről évre 
a dobogóra pályázó együttesek közé tartozik. Miként 
immár a DEAC is. A Debreceni Egyetem gárdája – a jól 
sikerült felkészülési időszak után – a bajnokságban is 
igazolta, hogy nem véletlenül várják őket az élmezőnybe 
a végelszámolásnál. ■

Fotó: deac.hu
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O kIÍRtÁk A tENDERt a Nyíl utca és a Hadhá-
zi út csomópontjának átépítésére. Ezzel folytatódik 
Debrecenben a közlekedési csomópontok átépítésének 
programja, melynek célja, hogy felgyorsítsák, egyben 
biztonságosabbá tegyék a közlekedést a városban.
Ebben a csomópontban jelzőlámpás kereszteződés 
épül, a Bem tér felől egy egyenes és egy egyenes-bal-
ra sávval, a Hadházi út felől pedig lámpával irányított 
balra és jobbra sávval. n

O MEGÚJÍToTTÁK A KÖnTÖSGÁT SoRT teljes 
hosszában. A munka a tervezett határidőre befejező-
dött – jelentette be a helyszínen Papp László polgár-
mester és Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész 
önkormányzati képviselője. A Köntösgát sor felújítása 
még az Új Főnix Terv részeként indult el, de már a 
Debrecen 2030 program égisze alatt készült el.  
A városvezetők hozzátették, a D2030 programnak is 
kiemelt eleme a városi infrastruktúra fejlesztése.  
A beruházás 11 hektárnyi ipari terület megközelíthe-
tőségét javítja. A polgármester kiemelte, fontosnak 
tartja, hogy a koronavírus-járvány ellenére tudják 
tartani azt a beruházási ütemtervet, amit az év elején 
meghirdettek, mert ez szolgálja Debrecen és a debre-
ceniek érdekét. n

O AUtÓMENtES NAP. Levegőminőséget javító bo-
rostyánt kaphattak, akik autó helyett gyalog, kerékpár-
ral, busszal, trolival, villamossal vagy más alternatív 
közlekedési eszközzel utaztak szeptember 22-én a 
városban. Ez is része volt a nemzetközi autómentes 
nap debreceni programjának. Balázs Ákos alpolgár-
mester úgy fogalmazott: az első körben a szemlélet-
váltás a legfontosabb ebben a kérdésben, s arról is 
beszélt, hogy az akció keretében ötven buszmegállót 
zöldítenek borostyánnal. n

O LÉLEGEZtEtŐGÉP beszerzéséhez nyújtott támo-
gatást a debreceni Schaeffler-FAG iparvállalat.
A régiót ellátó koraszülött mentők kapták meg a 
létfontosságú berendezést. Az adományt a debreceni 
mentőállomáson adták át. A beszerzett lélegeztetőgép 
hatékonyan segíti az intenzív ellátást igénylő kora-
szülöttek és újszülöttek légzését; ezzel jelentősen 
csökkenthető az egészségkárosodás és a szövődmé-
nyek kockázata. n

O ÚJ LoGISZTIKAI PARK. Kevesebb, mint 11 
hónappal az első kapavágás után átadták az ipari 
termékek csomagolása terén globális piacvezető cég, 
a Deufol új logisztikai parkját a Déli Ipari Parkban. n

Így teljesített a Vagyonkezelő
A legfontosabb számokról tartott tájékoztatót Barcsa 
Lajos alpolgármester és Kocsik-Marossy Virág, a Deb-
receni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. 

Minden idők legjobb üzemi eredményét produkálta 
a holding 2019-ben – emelte ki Barcsa Lajos. Mint 
mondta, az önkormányzati vállalat 2,124 milliárd 
forintos adózás előtti eredményt ért el, a tagvállalatok 
összevont, konszolidált eredménye pedig majdnem 
elérte a 3 milliárd forintot. Az idei év kapcsán hozzá-
tette: a pandémia miatt „nem lesznek olyan szépek az 
eredmények, de a felelős gazdálkodás itt is megmu-
tatkozik”. 

Kocsik-Marossy Virág, a holding vezérigazgatója 
úgy fogalmazott: minden tagvállalat terven felül 
teljesített a 2019-es évben. Mindenki arra koncentrált, 
hogy minél kisebb kiadással minél nagyobb bevételre 
tudjon szert tenni. Az idén márciusban bevezetett jár-
ványügyi korlátozások miatt viszont jelentősen eltér a 
tavaly megfogalmazott tervektől az idei gazdálkodás.

O ÁtADtÁk az idén 25 éves Békessy Béla Vívó Klub 
új termét, így már három helyiség áll a sportolók 
rendelkezésére. Az új épületszárny 125 millió forintból 
készült, nagyrészt állami támogatásból. Az ünnepélyes 
teremátadón azt is bejelentették, hogy a vívóklub új 
szakágat indít: Debrecenben ezután nemzetközileg 
elismert szabályok szerinti fénykardoktatásra is lehet 
majd jelentkezni. n

A Debreceni Vagyonkezelő és tagvállalatai a 2020. 
féléves tényadataikat bemutató jelentéshez elkészí-
tették éves várható előrejelzésüket is, mely szerint a 
vállalatcsoport összesített (nem konszolidált) adózás 
előtti eredménye 2,527 milliárd forint lesz, 409 millió 
forinttal gyengébb a tervnél. n
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O MEGkEZDŐDÖtt a Csokonai Színház felújítása. 
A beruházás 9,6 milliárd forintba kerül, és várhatóan 
2023-ra készül el. Akkorra a befejezett Latinovits Szín-
házzal együtt esténként akár 1200 nézőt is képesek 
lesznek befogadni a teátrumok. Papp László polgár-
mester az esemény sajtótájékoztatóján úgy fogal-
mazott, hogy a vidéki Magyarország legjelentősebb 
kulturális fejlesztésének kezdő időpontja ez a nap. 
Mint mondta, a kulturális beruházások tovább erősítik 
Debrecen regionális pozícióját. n

O ÚJ SPoRtPARkot ADtAk Át a Mikepércsi úton. 
Ahogy Piros Zoltán önkormányzati képviselő nyilat-
kozta, a kondipark az évek óta dinamikusan fejlődő 
Epreskerti városrészben élők életminőségét javítja, és 
egyben közösségformáló ereje is van. n

O ÚJABB BotLAtÓkÖVEkEt helyeztek el a 
holokauszt idején elhurcolt és meggyilkolt áldozatok 
emlékére. A kis réztáblákat a holokauszt-áldozatok 
egykori lakóhelye előtt négy helyen helyezték el: az 
Arany János, a Széchenyi, a Hatvan és a Pásti utcán. 
Ezek a Blumenfeld, az Eisenberg és a Frenkel családra 
emlékeztetik az arra járókat. Ahogy Puskás István 
alpolgármester fogalmazott: az egyes emberek és 
a családok történetei alkotják egy közösség törté-
netét, amelyre emlékeznünk kell. Ebben segítenek a 
botlatókövek. n

O KÖZÖSSÉGI TÉR. Hinta, sportpálya és kondipark: 
egyebek mellett ezek is helyet kaptak az új 
kerekestelepi közösségi téren, valamint több facse-
metét is ültettek a park körül. A fejlesztés a város és 
a kerekestelepi Református Egyház összefogásával 
készült. A beruházással minőségi környezet kialakítása 
volt a cél – hangsúlyozta Vadon Balázs, a városrész 
önkormányzati képviselője. n

O BEFEJEZŐDÖtt a Monostorpályi úti Szivárvány 
Óvoda energetikai korszerűsítése. Az intézményt 
több mint 200 millió forintból újították fel. „Az elmúlt 
időszakban nyolc óvodát korszerűsítettek a városban. 
Debrecen városa a kezdetektől fogva cselekvési tervet 
fogalmazott meg, és cselekszik – nyilatkozta Pósán 
László, fideszes országgyűlési képviselő. n

O ISKoLAFoGÁSZAT. A Debrecen 2030 városstra-
tégiai program kiemelt eleme a debreceniek életminő-
ségének javítása, melyhez hozzátartozik az egészség-
ügyi alapellátás fejlesztése is. Ennek jegyében ismét 
egy új, korszerű eszközökkel felszerelt iskolafogászati 
rendelőt adtak át: a Szent József Általános Iskolában 
a város és a katolikus egyház közös finanszírozásában. 
„Több mint 1600 gyereket fognak ellátni az új debre-
ceni iskolafogászati rendelőben. Itt nemcsak felfede-
zik, hanem végig is kísérik a probléma megoldását” 
– emelte ki Széles Diána alpolgármester az átadón. n

O ÚJ oRVoSI RENDELŐt ÉPÍtEttEk a Szabó 
Pál utcán, ahol egy háziorvosi, egy házi gyermekor-
vosi és egy területi védőnői körzet működik. A telken 
korábban is egy rendelő állt, az épület azonban 
elavult, nagyon rossz állapotú volt, a felújítása már 
nem volt gazdaságos, így hát lebontották. Ahogy Papp 
Viktor önkormányzati képviselő nyilatkozta, a Szabó 
Pál utcai rendelő fejlesztésével a településrész egyik 
lesürgetőbb beruházása készült el. Mint Papp László 
polgármester közölte, az elmúlt években 13 rendelőt 
újított fel a város, egy pedig folyamatban van. Eddig 
több mint egymilliárd forintot fordítottak alapellátás 
infrastrukturális fejlesztésére; ennek révén 64 egész-
ségügyi körzetben több mint 40 ezer ember számára 
váltak jobbá az egészségügyi alapellátás feltételei. n
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O SZIJJÁRtÓ PÉtER három 
eseményen is részt vett Debrecenben 
szeptember 30-án: elsőként átadták 
a Richter új irodaházát, majd az MST 
Engineering Kft. és a Bumet Hungary 
Kft.-nél nyújtotta át a versenyké-
pesség-növelő beruházás támogatói 
okiratát. „Debrecen jó példaként szol-
gálhat minden város számára. Az Új 
Főnix Terv fejlesztési elképzelései a 
várost nemcsak gazdasági központtá 
tették, hanem a térség egyik legvon-
zóbb városává is vált. Mind Debre-
cen, mind a magyar gyógyszeripar, 
mind a Richter számíthat a magyar 
kormány további támogatására, a 
legsikeresebb gyógyszeripari vállalat 
és a legsikeresebb város egymásra 
találása pedig további sikereket rejt 
magában” –  fogalmazott a miniszter 
debreceni látogatása során. n

O EMLÉKTÁBLA. Sikerült az 
ércnél maradandóbb emlékmű-
vet létrehoznia – így méltatta 
Puskás István alpolgármester a 
tavaly elhunyt Térey Jánost. A 
drámaíróként és műfordítóként is 
elismert költő és író egykori lakó-
háza helyén emléktáblát avattak 
szeptember 14-én – Térey János e 
napon lett volna 50 éves. n

O kÖtELEZŐ A MASZk.  
A jelenleg hatályos kormányzati 
járványügyi rendelet értelmében, a 
6. életévet betöltött közösségi köz-
lekedésben résztvevőknek kötelező 
az orrot és a szájat eltakaró maszk 
használata, melyet a DKV Zrt. 
ellenőrei folyamatosan ellenőriz-
nek. Most már pénzbüntetés is jár 
azoknak, akik maszk nélkül utaznak 
buszon, villamoson. A debreceni 
közgyűlés döntésének értelmében 
azonban az utazásból kizáráson 
felül pótdíjat is fizetnie kell annak, 
aki a figyelmeztetés ellenére sem 
tartja be a szabályokat, vagy maszk 
nélkül utazik a járműveken. A pótdíj 
mértéke a helyszínen vagy három 
munkanapon belül 4 ezer forint, a 
15. naptári napon belüli fizetés ese-
tén 5 ezer, a 16. és 60. naptári nap 
között fizetéskor 15 ezer forint, de 
ha valaki csak a  60. naptári napon 
túl fizet, annak már 20 ezer forintba 
kerül a szabályszegés. n
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O A RoCkSULI új tanéve Puskás István al-
polgármester nagy bejelentésével kezdődött: az 
önkormányzat 1 millió forintos működésiköltség-
támogatásban részesítette az intézményt. Mint 
Balogh Miklós Péter, a Rocksuli igazgatója fogalma-
zott: ez azért jelentős segítség, mert így a minőségi 
szakmai munkára lehet koncentrálni. n

O MŰFÜVES sportpályát kaptak az Ifjúság Utcai 
Óvodába járó gyerekek. A 15 millió forintos beruhá-
zás célja az egészségmegőrzés és a mozgásfejlesz-
tés. Debrecenben ez már hatodik olyan intézmény, 
ahol Ovi-Sport Pályán is mozoghatnak a gyerekek. 
Ahogy az átadón Papp Csaba, a kerület önkormány-
zati képviselője elmondta: manapság a fiatalok 
egyik legnagyobb problémája a mozgásszegénység. 
Egy hétezer debreceni diákon végzett felmérés több 
mint 50 százalékuknál mutatott ki lúdtalpat vagy 
gerincproblémát. n

O kÍVÜL ÉS BELÜL IS felújították a Tégláskert 
utca 51. szám alatti felnőtt orvosi rendelőt, mely 
csaknem 2800 lakos orvosi ellátását biztosítja, 
akiket immár modern körülmények között gyógyít-
hatnak. A rendelő felújítása a környezetvédelmet 
is szolgálja, így illeszkedik a Zöld Város Programba 
is – nyilatkozta a helyszínen Széles Diána alpol-
gármester, aki felidézte: az elmúlt években már 13 
rendelőt újíttatott fel az önkormányzat, a Darabos 
utcán pedig folyamatban van a munka. n O DEBRECENI kIHÍVÁS: játékot indított az egész-

ségesebb városért az EDC Debrecen Város- és 
Gazdaságfejlesztési Központ még szeptemberben. 
A DebrecenMob kezdeményezés fő célja, hogy 
támogassa az aktív és fenntartható közlekedést, s 
melybe az október 16-ától november 15-éig tartó 
második fordulóban is be lehet csatlakozni. Papp 
László polgármester sajtótájékoztatón számolt be 
arról, hogy Debrecen Barcelonával együttműködve 
alakította ki ezt az applikációt, amely ösztönözni 
akarja a városban közlekedőket arra, hogy ne autó-
val, hanem tömegközlekedési eszközök igénybevé-
telével, kerékpárral vagy akár gyalogosan érjék el a 
céljaikat. Az alkalmazás térképen követi le a tevé-
kenységeket és a használt közlekedési módszereket, 
ezekből az anonim adatokból pedig fontos következ-
tetéseket tudnak majd levonni a későbbiekben. n

O tEHERSZÁLLÍtÁS. Bár a világjárvány jelentősen 
visszavetette a légi személyszállítást, nem állt meg 
az élet a debreceni repülőtéren. Az üzemeltető cég 
folyamatosan új piaci lehetőségeken dolgozik, hogy 
áthidalja a légiutas-forgalom átmeneti csökkenését. 
Október 7-én először járt áruszállító gép a repülőté-
ren, s ezzel beindult a légi teherszállítás Debrecen-
ben. A svájci gyártmányú teherszállító Romániából 
érkezett, itt autóalkatrészeket vett fel, melyeket 
továbbszállított Németországba. n

O BEFEJEZŐDÖtt a Karácsony György utcai 
bölcsőde felújítása. A beruházás tovább tartott a 
vártnál, az első kivitelezővel ugyanis szerződést 
bontották, mert az nem tudta határidőre elvégez-
ni a korszerűsítést. A munka az új közbeszerzés 
lefolytatása után indulhatott újra. Ahogy sajtótájé-
koztatóján Széles Diána alpolgármester elmondta, 
a kormány és a debreceni önkormányzat számára 
is nagyon fontos a családok támogatása, s az, hogy 
aki dolgozni szeretne, annak a gyermekéről napköz-
ben gondoskodni tudjanak.  n
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O Október 16–17.
Malter filmfesztivál az Apollóban.

O Október 17–18., 9–16 óra között
A vándorfény galéria festményki-
állítása és vására a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Október 17., szombat, 15–19 óra
Debreceni Ősz – kisfarsangi mulat-
ságok. Palettán az ősz – kreatív 
foglalkozások és koncertek a 
Dósa nádor téren.

O Október 17., szombat, 15 óra és 
20 óra
Az illúzió mesterei. Előadás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjá-
ban.

O Október 17., szombat, 19 óra
Őszintén szólva (bérletszünet).  
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Október 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: szóló szőlő, 
mosolygó alma, csengő barack. 
Az Álomzug Társulás vendégelőadá-
sa. Az égig érő fa.

O Október 19., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás).  
14 óra: Család-kollázs (színházi 
nevelési előadás).

O Október 19., hétfő, 18 óra
Ének, hajolj ki ajkamon. bánkövi 
gyula és hollós Máté szerzői estje 
a Méliusz Könyvtárban.

O Október 19., hétfő, 19 óra
Hogyan értsük félre a nőket? Csányi 
sándor egyszemélyes vígjátéka a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Október 20., kedd
Csakratámogatás illóolajokkal 
és olajkeverő workshop az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

Könyvtár Pontban. Megtekinthető 
november 11-éig. 

O Október 21., szerda, 16.30
Kozma László szent kristóf védel-
mében című könyvének bemutató-
ja a DAB-székházban.

O Október 21., szerda, 18.15
elfeledett debreceni legendák 
nyomában. Előadás, beszélgetés 
Horog Máté kutatóval az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Október 21., szerda, 19 óra
hamlet (bérletszünet). A Csokonai 
Színház előadása a Nagyerdei Sta-
dionban.

O Október 22–25.
X. Mozinet Filmnapok. A legna-
gyobb nemzetközi filmfesztiválok 
műsorából válogatott címek az 
Apolló moziban.

O Október 22–27.
A keresztapa-trilógia az Apollóban.

O  Október 22., csütörtök
A 20 éves grafikusművészek 
Ajtósi Dürer egyesületének ki-
állítása a Kölcsey Központ Bényi 
Árpád-termében. Megtekinthető 
november 22-éig.

O Október 22., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás).

O Október 22., csütörtök, 19 óra
szexpedíció – vígjáték a spirit 
színház előadásában a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központ-
jában.

O Október 22., csütörtök, 19 óra
hamlet (bérletszünet). A Csokonai 

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Október 20., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás).  
14 óra: Család-kollázs (színházi 
nevelési előadás).

O Október 20., kedd, 10 óra
Program a festészet világnapja 
alkalmából az István Úti Fiókkönyv-
tárban.

O Október 20., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár gyermekrészlegén.

O Október 20., kedd, 14 óra 
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 20., kedd, 15 óra 
társaskedd – társasjátékklub fel-
nőtteknek az Újkerti Fiókkönyvtár-
ban.

O Október 20., kedd, 16 óra
A rendszerváltozás és a politikai 
elhárítás. Filep tibor történész 
előadása a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Október 20., kedd, 18 óra
egy német sors (bérletszünet). 
Az Orlai Produkció vendégjátéka a 
DMK Pódiumteremben.

O Október 20., kedd, 18 óra
veszedelmes viszonyok. A BIKSZ-
Apolló Filmklub vetítése az Apolló 
moziban.

O Október 21., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás). 14 
óra: Család-kollázs (színházi nevelé-
si előadás).

O  Október 21., szerda, 10 óra
Közösségi színterek – közösségek 
(Basahalom, Tégláskert, Majorság, 
Boldogfalvikert, Epreskert). hely-
történeti kiállítás a Tégláskerti 

O hot jAzz bAnD: az idén  
35 éves zenekar jubileumi koncertet ad 
november 11-én a Kölcsey Központban
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Színház előadása a Nagyerdei Sta-
dionban.

O Október 24., szombat, 15–19 óra
Debreceni Ősz – kisfarsangi mulat-
ságok. táncvigalom, dínomdá-
nom – népművészeti portékák és 
bemutatók, tánc a Debreceni Nép 
Együttessel a Dósa nádor téren.

O Október 24., szombat, 19 óra
Őszintén szólva (bérletszünet).  
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumterembem.

O Október 25., vasárnap, 10 óra 
Miénk itt a tér! programsorozat. 
Rendhagyó vasárnapok a Vojtina 
Bábszínház ünnepi évadában.  
A libapásztorlány. Az égig érő fa.

O Október 25., vasárnap, 11 óra
Miénk itt a tér! programsorozat. 
Rendhagyó vasárnapok a Vojtina 
Bábszínház ünnepi évadában. Felfe-
dezőút a bábszínházban és bábké-
szítés az előadások ihletettségében.

O Október 26., hétfő, 18 óra 
könyvtársasjáték. Klub a tár-
sasjátékok iránt érdeklődőknek a 
Méliuszban.

O Október 26., hétfő, 19 óra
ne most, drágám! – vígjáték két 
részben a Veres1 Színház előadásá-
ban a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O Október 26., hétfő, 19 óra
kimondhatatlan (bérletszünet).  
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Kiállítótérben.

O Október 27–29., 10.30
Őszülő. szünidei foglalkozás óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Október 27., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár gyermekrészlegén.

O Október 27., kedd, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 27., kedd, 15–20 óra
társaskedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.

O  Október 27., kedd, 15 óra
Játszógrundból „úri negyed” – em-
lékek a Sestakertből. helytörténeti 
kiállítás a Nyugdíjasok Háza Fiók-
könyvtárban. A kiállítás november 
17-éig látogatható.

O Október 27., kedd, 17 óra
lelki navigáció a Méliusz Könyv-
tárban.

O Október 27., kedd, 19 óra
Fehér nyuszi, vörös nyuszi (bér-
letszünet). A Színműhely Produk-
ció és az Átrium előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Október 28. és november 4. 
vissza a jövőbe trilógia az Apolló 
moziban.

O  Október 28., szerda, 10 óra
AGATHA 130. Minikiállítás és kvíz 
Agatha Christie angolul és magya-
rul megjelent műveiből a Méliusz 
Könyvtárban. A kiállítás megtekint-
hető december 31-éig.

O Október 28., szerda, 10.30
Őszkergető. szünidei foglalkozás 
5 éves kortól a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Október 28., szerda, 18.15.
Élünk és meghalunk, hát kívánj 
szép álmokat. előadás és beszél-
getés Domokiné tóth Mária 
reikimesterrel az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 28., szerda, 19 óra
kimondhatatlan (bérletszünet).  
A Csokonai Színház előadása a DMK 
kiállítótérben.

O Október 29., csütörtök, 10.30
Őszkergető. szünidei foglalkozás 
5 éves kortól a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Október 29., csütörtök, 18 óra
kulisszák – ráckevei Anna beszél-
getéssorozata. Ingyenes rendez-
vény a DMK Pódiumteremben.

O Október 30., péntek, 9.30
tökmag kuckó. Baba-mama klub a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Október 30., péntek, 10.30
Őszkergető. szünidei foglalkozás 

5 éves kortól a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Október 30., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 30., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Október 30., péntek, 15 óra
Debreceni anekdoták. tóth Pál 
előadása a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Október 30., péntek, 16 óra
Délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár gyermekrészlegén.

O Október 30., péntek, 17 óra
Az opera éve – Ujvárosi Andrea 
operaénekes előadásai a Méliusz 
Könyvtárban.

O Október 30., péntek, 19 óra
A Cirkuszhercegnő – operett-elő-
adás a Fedák Sári Színház előadásá-
ban a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O Október 30., péntek, 19 óra
Őszintén szólva (bérletszünet).  
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Október 31., szombat, 8–13 óra
Xii. numizmatikai találkozó a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O Október 31., szombat, 15–19 óra
Debreceni Ősz – kisfarsangi 
mulatságok. kelta halloween – 
samhaintól a töklámpásig. Isme-
retterjesztő program és koncert a 
Dósa nádor téren.

O Október 31., szombat, 18 óra
A félelem éjszakája v. 
Filmmaraton az Apolló moziban.

O November 3., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár gyermekrészlegén.

O  November 3., kedd, 16 óra
A Debreceni Fotóklub kiállítása a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O  November 3., kedd, 17 óra
komiszár jános festészeti cso-
portjának kiállítása a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O November 3., kedd, 17 óra
Az ókori egyiptomi klub előadá-
sa a Méliusz Könyvtárban.

O November 4., szerda, 16 óra
Hungarikumok. kozák lajos 
előadása a Petőfi Emlékkönyvtár-
ban.

O  November 4., szerda, 16.30
természettár bogarak és társaik 
című kiállítása a Simonffy utcai 
Ifjúsági Házban. Ízeltlábúak sokféle-
ségét prezentáló kiállítás, rengeteg 
valódi preparátummal és kiegészí-
tőkkel.

O November 5., csütörtök, 16 óra
Az élő könyv Műhely 
bemutatkozó beszélgetése és 
Papp Lajosné Borika életmeséi 
című könyvének bemutatója a 
Benedek Elek Fiókkönyvtár-
ban.

O November 6., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató 
(bölcsőszínház).

O November 6., péntek, 16 óra
Délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár gyermekrészlegén.

O november 6., péntek, 19 óra
nagy szilárd akusztikus gitár 
koncertje a Simonffy utcai Ifjúsági 
Házban.

O  November 7., szombat
Időhúzás. kicsiny balázs kiállítása 
a Modemben. Megtekinthető április 
11-éig.

O November 7., szombat, 15–19 óra 
között
Debreceni Ősz – kisfarsangi mulat-
ságok. vadűzés és erdőzúgás – 
egységben a természettel. Családi 
programok, kézműves foglalkozá-
sok, kirakodóvásár és koncertek a 
Dósa nádor téren.

O November 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszoba-

szekrény boszorkánya (családi elő-
adás). babusgató (bölcsőszínház).
O  November 9–18.
38. Magyar sajtófotó-kiállítás a 
Kölcsey Központ körfolyosóján.

O  November 9–18.
Negyedszázad. rékasi Attila fotó-
művész kiállítása a Kölcsey Köz-
pont körfolyosóján.

O November 10., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz Könyvtár gyermekrészle-
gén.

O November 10., kedd, 17 óra
tarot csoport az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 10., kedd, 17 óra
kedd – könyvtár – költők. V. Hege-
dűs Zsuzsa A tegnap bűvöletében 
című művének bemutatója a Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárban.

O November 10., kedd, 17 óra
lelki navigáció a Méliusz Könyv-
tárban.
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O November 10., kedd, 18 óra
Kreatív Sziget. kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz Könyvtár 
zenei részlegén.

O November 10., kedd, 19 óra
Debreceni Őszi Fesztivál. szabó 
Magda: Az ajtó – a Csokonai szín-
ház előadása a Kölcsey Központ 
Nagytermében.

O November 10., kedd, 19 óra
Debreceni Őszi Fesztivál. kollman 
gábor Quintet koncertje a Kölcsey 
Központ Báltermében.

O November 10., kedd, 19.30
Öröm és gyász. A kodály Filhar-
monikusok koncertje a Pásti utcai 
zsinagógában.

O November 11., szerda, 18.15
Az érzelmi felszabadítás technikája. 
kövesi Péter spirituális tanító elő-
adása az Újkerti Közösségi Házban.

O November 11., szerda, 19 óra
Őszi színházi esték a vasutasban. 
Vidám kísértet – vígjáték két rész-

ben a Pódium Színház előadásában 
a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O November 11., szerda, 19 óra
Debreceni Őszi Fesztivál. hot jazz 
band 35 – jubileumi koncert a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O November 12., csütörtök, 19 óra
Debreceni Őszi Fesztivál. leonyid 
zorin: varsói melódia – az orlai 
Produkciós iroda előadása a Köl-
csey Központ Nagytermében.

O November 13., péntek
A magyar nyelv napja a Kölcsey 
Központ Báltermében.

O November 13., péntek, 10 óra
játékos könyvtári foglalkozás, 
anyanyelvi fejtörők az István Úti 
Fiókkönyvtárban a magyar nyelv 
napja alkalmából.

O November 13., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O November 13., péntek, 16 óra
Délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár gyermekrészlegén.

O Nov. 14., szombat, 15–19 óra
Debreceni Őszi Fesztivál. Márton-
napi bogyólé-kóstoló – progra-
mok és koncertek a Dósa nádor 
téren.

O November 14., szombat, 18 óra
Debreceni Őszi Fesztivál. bősze 
ádám – nagy zenészek, nagy 
szerelmek a Kölcsey Központ Bál-
termében.

O November 14., szombat, 20 óra
Wass Albert–hercz vilmos: tűz-
liliom. A Debreceni Népi Együttes 
előadása a Kölcsey Központ nagy-
színpadán.

O November 15., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az égig érő fa.

O November 15., vasárnap, 18 óra
Traccs! beszélgetés zacher gá-
borral Kölcsey Központ Nagyter-
mében.
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Hamisítatlan francia vígjáték
Az Őszintén szólva című kortárs darab a klasszikus 
francia vígjáték tradícióját viszi tovább: helyzetkomi-
kumok, félreértések láncolata viszi előre a történetet, 
kifinomult humorral. Nagyon szerethető figurákon 
keresztül a mai 30-as, 40-es generáció problémáit 
feszegeti: a párkapcsolati nehézségeket, az elkö-
teleződéstől, az őszinteségtől való félelmeinket, és 
felteszi mindannyiunk töprengő kérdését, hogy mi is 
volt az eredeti elképzelésünk az életről? 

Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója, a 
darab rendezője szerint a szereplők ártatlan játszmák 
áldozatai, akik azt gondolják, hogy csak ezekkel a 
játszmákkal tudják megtartani a másik ember szere-
tetét, figyelmét. „Ami rendezőként leginkább izgatott, 
az az, hogy a játszmáinkból milyen módon tudunk 
visszatalálni önmagunk-
hoz, hogy felépítsünk 
egy kapcsolatot. 
Mindannyian 
kialakítunk 
egy képet, 
egy szerepet 
magunk-
ról, de ha 
ezt a képet 
sérülések érik, 
megpróbáljuk 
retusálni. Ha 
a kép összeomlik, 
úgy érezzük, védtelenek 
vagyunk. Óriási félelmünk, hogy ha letisztítunk róla 
mindent, akkor kevésnek bizonyulna. Azért is kedvelem 
ezt a vígjátékot, mert ezeket a kérdéseket, érzeteket a 
szerző, Xavier Daugreilh olyan fordulatokkal operálva 
járja körül, amelyekre sosem számítunk.” 

A darab szerepeiben Mercs Jánost, Wessely Zsófi-
át, Herczeg Tamást, Mészáros Ibolyát, Takács Dánielt 
és Horváth Juliannát láthatja a közönség. ■

Debrecenért – Debrecenart 
Jubileumi kiállításra készül a Grafikusművészek 
Ajtósi Dürer Egyesülete. A húsz éve alakult művészeti 
közösség már létrejötte idején is jóval többre vállal-
kozott annál, mint hogy pusztán baráti és szakmai 
kapcsolatokat erősítő szervezetként működjön. 

A névválasztás sem véletlen: szimbolikájában 
egyfelől azon klasszikus grafikai értékek tisztelete 
mutatkozik meg, amelyek évszázados hagyományok-
ban gyökereznek Európában, hazánkban és a grafika 
műfaját a nyomdászattal és a felvilágosult oktatás-
sal a kezdetektől szorosan összekapcsoló Debre-
cenben. Másfelől szellemi folytonosságot teremt a 
huszadik század 30-as éveiben a városban működő, 
grafikusokat és gyűjtőket összefogó Ajtósi Dürer Céh 
tevékenységével.

A folyamatos alkotómunka támogatásán túl, a 
GADE küldetésének lényege a grafika művelésének 
népszerűsítése, a műfaj életben tartása és sokszínű-
ségének megőrzése. 

A Modemben október 22-én, Debrecenért – 
Debrecenart címen nyíló kiállítás munkáinak túlnyomó 
része erre az alkalomra készült, szabadon értelmez-
hető, csupán néhány megkötést tartalmazó koncepció 
mentén. ■

Fotó: Buzai Éva

Csak Design az ősz jegyében
A folyamatosan megújuló és bővülő Csak Design csa-
pat a tőlük megszokott magas minőségben várja no-
vember 15-én a fenntarthatóság mellett elkötelezett 
és a helyi alkotókat támogató közönséget a Nagyer-
dei Víztoronyban. Az állandó kiállítók mellett minden 
alkalommal találkozhatunk friss nevekkel mind a 
dizájnerek, mind a gasztro vonal képviselői között. 
A szervezők fontosnak tartják a debreceni kulturális 
és művészeti élet feltörekvő tagjainak bemutatását 
is. Ez alkalommal a Debreceni Ifjúsági Horizont Egye-
sülettel együttműködve, annak első állomásaként 
mutatják be a középiskolás diákok körében meghirde-
tett tér-installáció pályázatra érkezett pályamunkákat 
a vásár ideje alatt, 11 és 19 óra között. ■
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O vonAL MEnTÉn. Ez a Modem gyűjteményének 
első bemutatkozása. A kiállítás tematikája a rajz, a 
vonal, a manuális gesztus mint kortárs gondolko-
dás, képzőművészeti forma, annak vizuális lenyo-
mata. A november 8-áig látható tárlat az eltelt 14 
év tudatos gyűjtéseiből, műtárgyvásárlásaiból és 
a Debreceni Nemzetközi Művésztelep felajánlása-
iból máig folyamatosan formálódó gyűjteményből 
mutat meg egy látványos szeletet. ■

O ÁLLATKERTI SÉTA. A lassan festői színekbe 
öltöző Nagyerdő fái alatt a debreceni állatkert 
az őszi napokon is megannyi látnivalóval és 
újdonsággal várja a nagyközönséget. Nemrég új 
sisakoskaméleon-bemutatót adtak át: a két hím 
már elfoglalta a természethű kialakítású terrári-
umot, ahol a látogatók is megtekinthetik őket. ■

A dénártól a bitcoinig 
A pénz történetével ismerteti meg fiatal látogatóit 
a Déri Múzeum. Egy sikeres pályázat révén ősszel 
három tematikus családi napon érdekes előadások, 
bábjáték, múzeumpedagógiai foglalkozások mesél-
nek a fiataloknak a pénzről, annak örökké változó 

Egy német sors
Molnár Piroska előadásában, Máté Gábor rende-
zésében láthatja Christopher Hampton Egy német 
sors című színdarabját a Csokonai Színház közön-
sége október 20-án a Debreceni Művelődési Köz-
pont Pódiumtermében. Az előadás szövegkönyve 
Brunhilde Pomsel Goebbels titkárnője voltam című 
művének felhasználásával készült.

Brunhilde Pomsel 1933-ban lépett be a Nem-
zetiszocialista Pártba. Nem elvi meggyőződésből, 
kizárólag a karrierje érdekében. A Propagandami-
nisztériumhoz került; Joseph Goebbels titkárnője 
lett. A deportálásokból semmit sem látott. Nem 
tudott a koncentrációs tárborokról. Arról sem, hogy 
a Propagandaminisztérium meghamisítja a híreket. 
Goebbels szövegeit gépelte ugyan, de érteni nem 
értette. „Jelentéktelen kis pontnak” látta magát, 
aki, ha akart volna, akkor sem tudott volna szem-
beszállni a hatalommal. Nem érzi magát bűnösnek.

Christian Krönes, Olaf Müller, Roland Schrotthofer 
és Florian Weigensamer / Blackbox Film & Media 
Productions „A German Life” című dokumentum-
filmje alapján (www.blackboxfilm.at). A színdarabot 
Magyarországon a Theatrum Mundi Színházi és 
Irodalmi Ügynökség képviseli. (www.theatrum-
mundi.hu) ■

világáról. A sorozat első programján a középkor, s 
a középkori érmék kerültek középpontba, a máso-
dik találkozó a századforduló világába és (pénz)
viszonyai közé repítette a látogatókat. A harmadik, 
befejező rész október 25-én Válságok a múltban, 
válságok a jelenben címmel várja az érdeklődőket. 
A résztvevők megismerkedhetnek a 20. század 
pénzeivel, a gazdasági krízisekkel, Barta Róbert, a 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének vezetője 
pedig vetített képes előadásán a forint születését 
mutatja be. A 14 órától 19 óráig tartó eseményen 
minitárlat nyílik a múzeum állandó kiállításán nem 
látható numizmatikai gyűjteményből. A programban 
a Halott Pénz énekese, Járai Márk is koncertet ad. 

A rendezvényen a részvétel díjmentes, de 
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a http://www.
derimuzeum.hu/regisztracio oldalon lehet. ■
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 Pergő időben
Művelődéstörténészként emlegetjük manapság 
Ozsváth Sándort. Sokan emlékezhetnek rá, mint 
főiskolai tanárra, aki generációkat vezetett (többek 
között) a nyelvművelés útján, s tudhatjuk róla azt 
is, hogy a színház is igen közel áll hozzá. De íróként 
is ismerhetjük, aki az idén két kötettel jelentkezett. 
Tavasszal megjelent a Trianon árnyai című munkája, 
a napokban pedig újabb könyve került a boltokba.  
A Pergő időben személyes és gyakran szenvedélyes, 
töprengésre késztető jegyzetek, tárcák, útirajzok 
gyűjteménye határon innen, s határon túlról. A 
reformáció, Kölcsey, Ady, Gutenberg, Balassi, Kőrösi 
Csoma Sándor utazásai, 
Csokonai és a színház, 
Tamási Áron és Makoldi 
Sándor világa – csak 
néhány név és téma, mi 
mindenről olvashatunk a 
Pergő időben kalandozva.

A könyvnek máris szép 
sikere van; Debrecenben a 
Nagytemplom mögötti Ka-
rakter 1517 Könyvesbolt-
ban lehet hozzájutni. ■

„A mesék küzdelmet és irgalmat, vitézséget és becsüle-
tet tanítanak, igaz szerelemre készítenek, vigasztalnak, 
jól felépített, tömör és tartalmas beszédre nevelnek. Ha 
a végtelen éjszakákon és milliókon kipróbált népmesék 
kiforrott, tömörítő, képes gondolkozása vérré válik, a 
lényegre törő és lélekismerő beszédnek nyújt védelmet. 
Nagy szükség van rá ma, mikor sikeres a parádésan 
csomagolt üres beszéd.

A mese tökéletes nyelvtanár. Nem szószátyár. Helyet-
tesíteni, pótolni lehetetlen. Ezrek, tízezrek, élők és holtak 
közös munkája. Százezrek kacsintanak, gondolkoznak, 
sírnak benne. Időmunka. Mint a cseppkőbarlang, türel-
mesen építkezik, befelé.” 

Berecz András szavai ezek, akivel hamarosan ismét 
találkozhatunk. Az énekes mesemondó november 16-án 
a Kölcseyben varázsolja el közönségét – ahogy tőle 
megszoktuk. ■

Félbevágott pipafüst
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A Debreceni Nemzetközi Iskola programjának középpontjában az ISD tanulói állnak. A tanterv, a szabályok 
és az elvárások is azon alapulnak, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy sikeres felnőttekké válhassanak.

Az ISD összetartó közösséggel rendelkezik, ahol a gyerekek azonnal úgy érezhetik, hogy szívesen 
látják őket és részesei valami különlegesnek. A diákok örömmel jönnek az iskolába és aktív résztvevői a 
tanulásnak. Az ISD-ben arra ösztönözzük őket, hogy tegyenek fel kérdéseket, ötleteljenek, gondolkodjanak 
kritikusan és legyenek kreatívak.

Az ISD tanulói intenzív oktatási programban vesznek részt, ahol matematikát, angol nyelvet, magyar 
nyelvet, természettudományt, történelmet, valamint testnevelést és művészetet tanulnak. Ugyanakkor 
elsajátítják a globális szemléletmódot, megértve, hogy részesei egy nemzetközi közösségnek. Az 
ISD hozzásegíti őket ahhoz, hogy felelősségteljes világpolgárokká váljanak. 

Mi Az ib, és Miért jó ib tAnulónAk lenni?
Az International Baccalaureate (IB) egy több mint 50 éve alapított nonprofit szervezet, melynek 
programját világszerte több mint 4000 iskolában oktatják. 

Az IB program célja, hogy kihívást támasszon a diákok felé, hogy a legjobb teljesítményre ösztönözze 
tanulóit személyes és a tanulmányi téren egyaránt. Az IB programok célja érdeklődő, jól informált és 
gondoskodó fiatalok nevelése, akik nemzetközi megközelítés és tisztelet révén elősegítik egy jobb világ 
megteremtését. Az IB tanulókat szerte a világon arra ösztönzik, hogy váljanak aktívvá és elkötelezetté 
az egész életen át tartó tanulás iránt. Olyanokká váljanak, akik megértik és tisztelik az egyediséget és az 
eltérő nézőpontok fontosságát.

Az ISD célja, hogy IB világiskola legyen, és három IB programot tegyen elérhetővé. Jelenleg 
az ISD a PYP program (3–11 éves korosztály) és a MYP program (11–16 éves korosztály) jelölt 
iskolája. Ez azt jelenti, hogy szigorúan meghatározott kritériumok mentén dolgozunk, hogy 
hivatalosan elismert IB iskolává válhassunk. 

Az isD tAnulóinAk jÖvŐje
Az IB tanulók erős nyelvi készségekkel rendelkező, több nyelven is beszélő diákokká fejlődnek. 
Alapos lexikális ismeretekkel rendelkeznek és elkötelezettek egy jobb jövő megteremtése iránt a 
közösségükön belül és azon kívül is.

Az ISD célja a jövőre nézve, hogy IB Diploma Program (DP) jelölt iskolává váljon. Reményeink 
szerint 2025-ben végeznek az első DP tanulók az iskolában. Az IB DP oklevél (nemzetközi érett-
ségi) megszerzéséhez a 11. és 12. évfolyamon tanulók szigorú tudományos programban vesznek 
részt, mely végén a világ egyetemei által elismert vizsgákat tesznek.

Miért jó ib diáknak lenni 
a Debreceni nemzetközi iskolában?

kövesse a Debreceni nemzetközi iskolát az isd.debrecen.hu weboldalon 
vagy a Facebook oldalunkon! szeretettel várjuk az érdeklődőket virtuális 
nyílt napjainkon, november hónapban. ezzel kapcsolatban a részletekről 
honlapunkon tájékozódhatnak.

„Szigorúak a tanárok, de szeret-
nek bennünket és mi is szeretjük 
őket, mert jófejek.”

(isD 4. osztályos tanuló)

„Szeretnék egyszer külföldön 
jégkorcsolyázni, itt jól megta-
nulom az angolt.”
 (isD 6. osztályos tanuló)

„Jó eséllyel felvesznek majd 
külföldi egyetemre, akkorra itt 
jól megtanulok angolul.”
 (isD 8. osztályos tanuló)

„Nekem nagyon tetszik az 
okatatás színvonala. Szeretnek 
a gyerekek ide járni. Sokat 
tanulunk és nagyon élvezzük a 
mindennapokat.”
 (isD 7. osztályos tanuló)
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Őszi filmkavalkád

Bestiáda

Becsületes tolvaj

Trollok a világ körül

Filmek az Apollóban
Moziműsor

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

A színes, vidám és aprócska filmhősök visszatérnek a 
mozivásznakra. Minden csupa csillám és boldogság 
Trollvárosban, amíg Pipacs királynő és Ágas meglepő felfe-
dezést nem tesznek: vannak más troll világok is az övéken 
túl, és mindegyikben más zenei irányzat az úr. Amikor egy 
titokzatos fenyegetés az ország összes trollját veszélybe 
sodorja, a barátok bandája nekivág az expedíciónak, hogy 
harmóniát hozzanak a különféle trollok közé, hogy együtt 
nézhessenek szembe a végzettel. n

A 76. Velencei Filmfesztiválon bemutatott francia–német 
thrillert is láthatunk. Egy nő nyomtalanul eltűnik; egy 
hóvihar után találnak rá a kocsijára egy eldugott kis falu 
határában. Míg a rendőrség tanácstalan, öt idegen kerül 
a látótérbe. Mindegyiknek megvan a maga sötét titka, ám 
szemtanú nincs – leszámítva az állatokat. A film fókuszá-
ban olyan szeretetéhes, boldogtalan figurák állnak, akik 
képesek bármeddig elmenni, bármilyen megaláztatást 
elviselni, hogy viszontszeressék őket. n

Liam Neeson újabb pörgős, izgalmas akciófilmben tér 
vissza. Egy bankrabló rátalál élete szerelmére, ezért úgy 
dönt, hogy jó útra tér, és becsületes életet él. A helyzet 
azonban bonyolódik, amikor egy korrupt FBI-ügynöknek 
akarja feladni magát. Hamarosan már nemcsak a nevét kell 
tisztáznia, de a saját és szerelme élete is veszélybe kerül. 
A film rendezője, Mark Williams producerként vált ismertté; 
nevéhez fűződik a Netflixen futó Ozark-sorozat, A könyvelő 
és a Java Heat – Tüzes pokol. n

Mozinet Filmnapok
Idén is megrendezik a Mozinet Filmnapokat szerte az 
országban: ez már a tizedik sorozat lesz. Az Apolló mozi 
idén is a rendezvény egyik helyszínéül szolgál október 
22. és 25. között. A X. Mozinet Filmnapok válogatásába 
nyolc alkotás került be, amelyeket akár hónapokkal a 
hazai mozibemutató előtt tekinthetünk meg. Ezúttal is a 
legnagyobb nemzetközi filmfesztiválok – Sundance, Velence, 
Berlin és Cannes – címeiből állt össze a program. n

október 22., csütörtök
17.45 Sweat (feliratos lengyel–svéd filmdráma)
20.15 A beszéd (feliratos francia vígjáték)
október 23., péntek
17.45 DAU. Natasha  (feliratos német–angol–orosz 
filmdráma)
20.15 Sarlatán (feliratos cseh–lengyel történelmi dráma)
október 24., szombat
16.30 Berlin, Alexanderplatz (feliratos német–francia 
filmdráma)
20.15 Amíg tart a nyár (feliratos ausztrál dramedy)
október 25., vasárnap
15.45 Gunda (feliratos norvég–amerikai dokumentumfilm)
17.45 Wendy (feliratos amerikai fantasztikus film)

O soós iMre-tereM
Okt. 16–21., 18 óra (18-án, 19-én, 21-én 20.15-től is, 
20-án csak 20.15-től)  Becsületes tolvaj
Okt. 16–21., 20 óra (20-án nem adják)  Nyílt titkok
Okt. 29.–nov. 4., 15.45  Farkasbőrben
Okt. 29.–nov. 4., 17.45 (31-én nem adják) 
 David Copperfield rendkívüli élete

O kertész Mihály-tereM
Okt. 18., 15 óra  Tenet
Okt. 22–28., 15 óra, 15.45 (24-én és 25-én 13 órától és 13.45-től is, 
15.45-től nem adják; 26-án, 27-én és 28-án 17.45-től is)  Trollok a világ körül
Okt. 22–23., 18 óra  A keresztapa
Okt. 24–25., 18 óra  A keresztapa 2.
Okt. 26–27., 18 óra  A keresztapa 3.
Okt. 28–30., 19.45  Vissza a jövőbe
Nov. 1–2., 19.45  Vissza a jövőbe 2.
Nov. 3–4., 19.45  Vissza a jövőbe 3.
Okt. 29.–nov. 4., 15.15, 18 óra (31-én 13.15-től, 16.45-től és 15.15-től; 
1-jén 13.15-től, 16.45-től, 15.15-től és 18 órától adják)  Trollok a világ körül

O Deésy AlFréD-tereM
Okt. 16–21., 15.15 (17-én és 18-án 13.15-től is)  Óriásláb – Családi bevetés
Okt. 16–21., 17.15  Bestiáda
Okt. 22–28., 16.15 (24-én és 25-én 14.15-től is)  Farkasbőrben
Okt. 22–28., 18.15  Isten tenyerén – Ronnie Wood
Okt. 22–28., 20 óra  Nyílt titkok
Okt. 29.–nov. 4., 16 óra (31-én és 1-jén 14 órától is)  A művészet templomai:  
 Modigliani centenárium
Okt. 29.–nov. 4., (31-én nem adják) 20 óra  Sarlatán
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 11 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-
mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-

a SzemüVeg nem luxuS!
11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki 
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek 
tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

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

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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Megfejtéseiket november 5-éig várjuk 
a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből, az  

In Memoriam Szabó Magda című 
alkotásból sorsolunk ki két darab DVD-t. 

Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejté-
sét beküldő szerencsés olvasóink:

Máró Erika Éva, 
Böszörményi út 117. II. em.

Krankovics Istvánné, 
Kishegyesi út 42.1. em.
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CÍMLAPUNkoN MÉSZÁRoS IBoLyA. A Csokonai 
Színház fiatal színésznője sokféle darabban bizonyí-
totta már eddig is a tehetségét. Legutóbb láthattuk a 
Nagyerdei Stadionnál, ahol a Hamletben formálta meg 
Opheliát, a Kossuth utcai Pódiumteremben pedig az 
Őszintén szólva című darabban nyújtott emlékezetes 
teljesítményt. n

Őszi programkavalkád
Debreceni Ősz – kisfarsangi mulatságok Mihály-naptól 
Márton-napig: e címmel tartanak kulturális programso-
rozatot november 14-éig, szombatonként 15 és 19 óra 
között a Dósa nádor téren, ahol biztonságos körülmé-
nyek között, tematikus napokon szórakozhatnak együtt 
a családok.
O Október 17-én, a magyar festészet napja alkal-
mából kicsik és nagyok egyaránt próbára tehetik 
tehetségüket az instruktorok segítségével. Az ihletet 
adó zenéről a Jazz Friends zenekar és a Debrecen 
Szaxofonegyüttes gondoskodik. 
O Táncvigalom, dínomdánom lesz a program október 
24-én a téren. A portékák és bemutatók mellett a zene 
és a tánc is főszerepet kap ezen a napon, hiszen a Tár-
kány Művek és a Bürkös zenekar muzsikál 16, illetve 
18 órától. Ha pedig van muzsika, akkor lesz tánc is; 
erről a Debreceni Népi Együttes gondoskodik. 

O A Magyarországon is egyre népszerűbb ünnep, a 
Halloween eredetével ismerkedhetünk meg október 
31-én délután a Dósa nádor téren. A múltidézéshez az 
ősi ír–kelta dallamokat a Sonivius Vappae és a Bran 
szolgáltatja a Kelta Halloween – Samhaintól a töklám-
pásig című program keretében.
O November 7-én az erdők világa elevenedik meg. 
Ennek jegyében felelősen gazdálkodó termelők, ke-
reskedők, természetvédők, vadászok, természetjárók, 
művészek várják az érdeklődőket családi és gyermek-
programokkal, koncertekkel, bemutatókkal, kézműves 
foglalkozásokkal és kirakodóvásárral. Fellépők: 15 
órától a Hahó Együttes, 18-tól a Nimród Kürtegyüttes. 
O A sort Márton-napi bogyólékóstoló zárja 14-én, a 
bornak ugyanis „Márton a bírája” –  ahogy a hiedelem 
tartja.  A délután folyamán bemuzsikálja a teret a 
Kelet Brass Band és a Zűrös Banda, és közben kipró-
bálható a tollfosztás, a gyertyakészítés vagy akár a 
libatollal írás művészete is. n

Figurák, avagy bábosok és bábuik
A bábos kelti életre a bábut. Ő adja a figura lélegzését, mozgását, ő 
bontja ki a karakter személyiségét, saját testi adottságait kölcsönzi 
neki. A bábos képes a bábbal minden érzelmet képivé tenni, képes a 
bábbal annyira azonosulni, hogy a néző kettőjüket –  az embert és a 
tárgyat – egynek látja. A Vojtina új tárlata olyan pillanatokat villant 
fel, melyben a bábszínház bábművészeinek bábuikkal való érzékeny 
kapcsolata, szimbiózisban való megjelenése ragadható meg.

A kiállítás november 22-éig látogatható, hétfőtől péntekig 8–17, 
szombaton és vasárnap 9–12 óra között. n
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 Debrecen, Füredi út 27. 
www.malompark.hu

a Malompark     
Bevásárlóközpontban!

Vásároljon, sportoljon, 
 ügyintézzen egy helyen, 

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont


