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Debrecen, a sportváros
Amikor a hetvenes évek elején
a Tanácsköztársaság útjának
egyik játszóterén kergettük a
labdát – két pad alja volt a kapu
–, és ötpercenként rohantunk a
körkapcsolást Sokol rádióján hallgató Jancsi bácsihoz a meccsek
pillanatnyi állásáért, még nem
gondoltam volna, hogy felnőttként a munkám szerves részévé
válik a sport.
Pedig így lett, és ezernyi élmén�nyel lettem gazdagabb általa.
Csak a példa kedvéért: én voltam
a szerkesztője a Hajdú-bihari Nap
nevű újságnak azon a vasárnapon, amikor eldőlt, hogy a Loki
kézilabdásai másodjára is megnyerik az EHF-kupát, így aztán én
dönthettem el, hogyan nézzen ki
a hétfői lap címoldala. Átélhettem

fényképezőgéppel a kezemben a
DVSC labdarúgóinak első bajnoki
címét és számos világeseményt
a Főnix palotájában, ott lehetek
testközelben a 3×3-as főtéri
kosárőrületnél, továbbá a Hódos
szinte a második otthonommá
vált, mert ma is hű krónikása
vagyok Csapó Erikáék utódainak.
De aki mostanság sportra vágyik,
mást is választhat, hiszen Debrecenben nézhet például élvonalbeli
kosárlabdát, vízilabdát és jégkorongot, és amennyiben művelni
is akarja valamelyiket, bőven
van rá lehetőség, meg vannak
teremtve a minőségi feltételei –
többek között – az úszásnak, a
korizásnak, a teniszezésnek és a
futásnak is – elég, ha csak az impozáns Nagyerdei Stadion körüli

rekortánra gondolunk, ahol bárki
kocoghat kedvére a jó levegőn.
Nem kell már egy játszótéren
rúgni a kavicsot. Mert Debrecen
sportváros lett. Ki lehetne ezt
használni sokkal jobban is...
Gurbán György,
a Dehir szerkesztője

Közeledik az ötvenedik
Idén fontos mérföldkőhöz érkezett a Debreceni
Irodalmi Napok: a nagy múltú irodalmi rendezvény
november 8–10. között immár ötvenedik alkalommal várja a kortárs irodalom és az irodalomtudomány iránt érdeklődőket. Az idei programsorozat
kiemelt témája a figyelem.
A Debreceni Irodalmi Napok keretében nyílik meg
november 8-án, hétfőn a Borsos-villában a Deb-

receni Fotóklub kiállítása, amely ez alkalommal
Máthé András képeit mutatja be. November 9-én,
kedden tartják meg az Alföld folyóirat hagyományos tanácskozását a Nagyerdei Víztoronyban,
amelynek nyitányaként két előadást hallgathatunk
meg: Glózer Rita az interneten, Molnár Gábor
Tamás pedig az irodalomban megnyilvánuló
figyelmet vizsgálja meg. Az előadásokat egy kerekasztal-beszélgetés követi, ahol az előadókhoz
Simon Attila irodalomtörténész
csatlakozik, a moderátor pedig
Fodor Péter, az Alföld folyóirat
szerkesztője lesz. A tanácskozás
után kerül sor az Alföld-díjak
átadására, rendhagyó módon:
a tavalyi díjazottak (Nádasdy
Ádám, Balogh Gergő, Gerevich
András) is most vehetik át az
E. Lakatos Aranka által készített
plakettet, hiszen a járványhelyzet miatt tavaly nem tartották
meg a díjátadót. A tavalyi és az
idei Alföld-díjasokat az Alföld
folyóirat szerkesztői laudálják.
November 10-én Bartók Imre és
Fenyő D. György könyvbemutatóival zárul a programsorozat.
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Vasárnapi tudomány
az Agórában
Mesterek és tanítványok
140 éve született a debreceni származású szobrász, Medgyessy Ferenc. Az évforduló nagyszerű
alkalom a városban működő művészeti gimnázium
növendékeinek, hogy megemlékezzenek iskolájuk
névadójáról. Segítségükre van ebben Fodor Éva Irén,
a Déri Múzeum művészettörténész muzeológusa, a
Medgyessy Ferenc-emlékkiállítás kurátora. Az Újragondolva című program rendhagyó párbeszéde egy
lezárt életmű darabjai, és a pályájuk kezdetén álló
növendékek között különleges élményt ígér. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idején, november 11-éig
minden szerdán fiatalok kalauzolják az érdeklődőket
a Medgyessy Ferenc Emlékkiállításban.
Fókuszban címmel ugyancsak a művészeti iskola
diákjai várják az érdeklődőket a Tócóskertben
található Holló László Emlékházban, ahol az
életmű-kiállítás művei között élénk alkotói munka
zajlik. A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából itt
csütörtökönként egy-egy diák mutatja be a kiállított
műveket.

Jack Cole daloskönyve
„A költészet százszorosan megjósolt halála után
úgyis csak a puszta tények maradnak.” Kovács András
Ferenc, Szatmárnémetiben született erdélyi magyar
költő közreadásában 1988 és 1995 között negyven
dal jelent meg folyóiratokban: egy bizonyos Jack
Cole nevű amerikai költő versei. 1996-ban kötetbe
is kerültek ezek a szövegek Jack Cole daloskönyve
címmel, melyből nyilvánvalóvá vált, hogy Kovács
András Ferenc szerepjátékot játszik. November 5-én
18.30-tól életre kelnek ezek a dalok a Karakter 1517
Kávézóban, és a közönség egy verses, zenés utazás részese lehet Mészáros Ibolya és Nagy Tamás
segítségével. A fiktív amerikai költő hippikorszakbeli
road movie-jára jegyek csak elővételben válthatók az
office@borostyanprodukcio.hu oldalon.

Mit rejt egyetlenegy vízcsepp? Miről ismerhető fel egy
zöld küllő, kék cinege vagy egy feketerigó? Kell-e attól
tartanunk, hogy egy denevér beleragad a hajunkba? Mi
történik, ha egy vízzel teli zacskót átszúrunk egy ceruzával? Újra indul az Agóra Tudományos Élményközpontban a Vasárnapi tudomány című programsorozat,
amelynek keretében izgalmas természettudományos
kérdésekre kaphatnak választ a gyerekek, miközben
bepillanthatnak a különböző tudományterületek rejtelmeibe, a kémiától kezdve, a biológián át, a csillagászatig. Az egyórás foglalkozásokon megvizsgálhatják
az érdeklődők, milyen is mikroszkóp alatt a világ,
megismerhetik az egyik legkisebb többsejtű élőlényt,
a kerekesférget, kideríthetik, miért mindig ugyanazt az
oldalát fordítja a Hold Földünk felé, és azt is, lehet-e

egy konyha laboratórium, a káposztalé, az ecet, a
szódabikarbóna és a pezsgőtabletta pedig vegyszerek.
Távcsővel a kézben megfigyelhetik a Botanikus kert
madárbarát kertjének lakóit, de találkozhatnak a trópusi házban a Föld egyik legősibb növényfajával is.
A foglalkozásokról további információk az Agóra
weboldalán olvashatók. Mivel a programokra csak
korlátozott számban tud látogatókat fogadni az Agóra,
ezért érdemes előre regisztrálni.

O IN MEMORIAM BORBÉLY SZILÁRD címmel nyílt
időszaki kiállítás Tamus István grafikáiból a Debreceni
Irodalom Házában. Az itt látható grafikákat Borbély
Szilárd szövegeinek költői-írói világa és a személyes
emlékek ihlették. A képeken a krisztusi motívum
többször megjelenik, és néhol maga az író is. Ahogy
Puskás István alpolgármester fogalmazott a megnyitón, a kiállítás egy folyamat része, így nem csak
az emlékét éltetjük Borbély Szilárdnak, hanem az
életművét is. A tárlatot a Térey Könyvünnep keretében
szervezték meg és november 28-ig látogatható.
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Brahms-remekművek októberben
Miként Johannes Brahms érett, letisztult művészete kivételes helyet foglal el a romantika zeneirodalmában, úgy monumentális Német requiemje
is egyedülálló remeke az oratorikus irodalomnak.
A Kodály Filharmonikusok két októberi, egymást követő koncertjén a szerző életművének e két területére
nyerhet betekintést a közönség. Az október 19-én
előadott Német requiem szólistái az egy neves német
szaklap által az „Év énekese” díjra jelölt Csővári Csilla
szoprán és Kovács István basszus operaénekes, akit
oratóriuménekesként olyan neves zenekarokkal lépett
már fel, mint például a müncheni ARD zenekar vagy
a New Japan Philharmonic. A Kodály Kórus Debrecen
közreműködésével bemutatott hangversenyt Káli
Gábor, a zenekar első vendégkarmestere vezényli.
A koncert a tízalkalmas Napló-bérlet és a négyalkalmas, oratorikus műveket bemutató Gulyás-bérlet
első koncertje, melyek a hangverseny napjáig még
megválthatók. Októberben veszi kezdetét, pontosab-

ban 26-án a Kodály Filharmonikusok négy koncertből
álló Brahms-sorozata is: az I. hangversenyen a D-dúr
hegedűverseny Bodor János hegedűművész szólójával
csendül fel. A versenyművet és a III. szimfóniát Kollár
Imre vezető karmester vezényli, aki a teljes Brahmssorozatot jegyzi az évad folyamán.

Vendégjátékok
Debrecenben

O PÁRIZSI ABSZTRAKTOK. Nemzetközileg egyedülálló kiállítás nyílt a Modemben, „Párizsi absztraktok.
Abstraction-Création. Kandinszkij, Hélion, Calder,
Moholy-Nagy…” címmel. A közel 100 művet felvonultató tárlat műtárgyai – többek között – a párizsi
Centre Georges Pompidou, a párizsi Galerie Le
Minotaure, a bécsi mumok, a bécsi Belvedere vagy
a Nantes-i Musée d’arts de Nantes múzeumokból
érkeztek Debrecenbe. A Modemben olyan világhírű művészeinek képeit és szobrait láthatjuk, mint
például Vaszilij Kandinszkij, Jean Hélion, Alexander
Calder, Auguste Herbin, František Kupka vagy Jean
Arp. A tárlat elsőként reprezentálja itthon a világhírű
magyarok, köztük Moholy-Nagy László, Alfred Reth
vagy Étienne Beöthy és hazánkban elismert avantgárd alkotók – mint Tihanyi Lajos és Martyn Ferenc
– munkásságát a párizsi Abstraction-Création
közegében.

Két rendkívül sikeres vendégjátékot hívott meg októberben a Csokonai Színház.
Oszi vagy Oszkár, Bödőcs Tibor bemutatkozó
regénye, a Meg se kínáltak hőse mesél október 22én az azonos című kocsmaáriában. A híres komikus regénye óriási közönségsiker lett, majd a 6szín
Teátrumban elkészült a színpadi változat is. A siker
garantált, hisz adott volt Bödőcs Tibor sírós-nevetős
szövegfergetege, Thuróczy Szabolcs Oszi szerepében,
és Keresztes Tamás, aki most rendezőként jegyzi a
produkciót. A szerző többször is nyilatkozta, hogy
Thuróczy Szabolcs hangján szól a fejében a néhol
nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős, fanyar
humorú Oszkár. A Meg se kínáltak október 22-én 19
órától kezdődik a Csokonai Irodalmi Labor (Kossuth
utca 1.) Pódiumterében.
Az Orlai Produkció október 29-i vendégelőadásában, a Love Lettersben Hernádi Judit és Gálffi László
remekel. Andy tízévesen írja meg első levelét egy
copfos kislánynak; a kamasz Melissa mindenét odaadná Andyért. A sors elszakítja egymástól a két fiatalt;
szerelmük levelekben lángol fel ismét, szakad meg,
majd éled újjá. A négy évtizeden át írt sorok között
két teljesen különböző egyéniség rajzolódik ki. Vajon
beteljesülhet valaha ez a szerelem? A Love Letters
című kétszemélyes színdarab az amerikai szerző egyik
leggyakrabban játszott műve, amely mosolyogtató és
könnyfakasztó jeleneteivel a világ számos színházában aratott már hatalmas sikert. A Love Letterst
szintén a Pódiumteremben játsszák este fél 8-tól.
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„Elég egy alkalom, hogy Debrecen
Már nyártól sok időt töltött Debrecenben.
Voltak korábbi emlékei a városról?
Alapvetően kevés élményem volt, és azok is
inkább a gyerekkori kirándulásokhoz kötődtek,
de ez hasznosnak is bizonyult, hiszen – független szemlélőként – immár egészen más arcát
ismerhettem meg a városnak. Azóta igyekeztem a lehető legtöbb információt és impulzust
begyűjteni, megismerni a debreceniek számára
fontos értékeket és hagyományokat, valamint a
város vízióját a jövőbeni szerepével kapcsolatban.
Mindaz, amit Debrecen képvisel, az én szívemhez
is közel áll, így könnyű volt azonosulni az értékekkel, tradíciókkal és célokkal egyaránt. Bízom
benne, hogy a vízió megvalósításából már én is
kivehetem a részemet.
És most milyennek látja a várost?
Július elseje óta élek Debrecenben, és az azóta
szerzett élmények teljesen megváltoztatták a
városról kialakult korábbi képet a fejemben.

Kulturális menedzser és közgazdász:
Mészáros Réka személyében sokoldalú
szakember került a Főnix Rendezvényszervező Kft. élére szeptember közepétől.
Hogyan fér el egymás mellett a közgazdaság és a kultúra világa?
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a
tanulmányaim és eddigi pályafutásom során
egészen különböző környezetben és területeken próbáltam ki magam. A Budapesti Corvinus
Egyetemen nemzetközi elemzőként kezdtem az
alapszakot, a szakmai gyakorlatomat pedig az
Európai Parlamentben töltöttem Brüsszelben.
S bár nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztem, ami azóta is meghatározó, mégis úgy
éreztem, hogy a gazdasági megközelítés még bizonyos szempontból hiányzik a szakmai tudástáramból. Így mesterképzésre már a közpolitika és
közgazdálkodás szakra jelentkeztem. Az egyetem
mellett szinte végig kulturális menedzserként dolgoztam, és több kitérőt tettem a társterületekre,
ahol értékesítéssel, pr- és brandmenedzsmenttel
is foglalkoztam, azonban mindig a kultúra területe volt az igazi szerelem számomra. Akármit is
csináltam, mindig visszakanyarodtam ehhez.

Az emberek kedvessége,
közvetlensége és segítőkészsége
olyan vonzereje a városnak, ami még
az újonnan érkezőkből is erős
kötődést válthat ki.
Én egy kisvárosban nőttem fel, úgyhogy a
debreceni léptékek és a hangulat számomra egy
sokkal élhetőbb és szerethetőbb közeget jelent,
mint Budapest. Túlzás nélkül állíthatom, hogy
Debrecen már az első pillanattól belopta magát
a szívembe, zöld területeivel és a közösségi élményekkel.
Év közben vette át a Főnix vezetését. Ez
aligha lehetett egyszerű, hiszen Debrecen
kulturális élete is változik. Új koncepció készült annak jegyében, hogy a város vezetése
szeretné a város kulturális életének működését magasabb fokozatra kapcsolni.
Bármikor is érkeztem volna, egy nagy múltú
intézmény élére kerültem, ahol az előző vezetés
nagyon magasra tette a lécet. Büszke vagyok
arra, hogy egy ilyen örökséget vehettem át, és
minden tudásommal, tapasztalatommal azon
leszek, hogy a Főnix új életszakasza méltó legyen
a múltjához.
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belopja magát a szívünkbe”
Egészen kiváló szakembereket
ismertem meg a Főnixnél, akik
szívvel-lélekkel dolgoznak, elkötelezettek a munkájuk és a város iránt,
ez pedig minden nap inspirál.

zom, amit szeretek. Kellemes kötelesség volt
végiglátogatni a városi nagyrendezvényeket, és
megismerkedni a debreceni közösséggel. Emellett
alig várom, hogy felfedezzem, hogy évszakonként
milyen új arcát és adottságait mutatja meg a
város.

Bízom benne, hogy velük együtt be tudjuk váltani a jövőbe vetett elképzeléseket. Egy Debrecen
méretű nagyvárosban kiemelten fontos a kulturális szférában jelen lévő intézmények közötti
együttműködés, hiszen mindannyian ugyanazért
a célért dolgozunk, és egymást erősítve tudjuk
a legszínesebb kulturális palettát biztosítani
az itt élők számára, illetve a kultúrafogyasztás
folytonosságát fenntartani. Kiemelten fontosnak
tartom továbbá az itt élő külföldi diákok és az
ide költözött – vagy hamarosan ide költöző –,
külföldről érkező munkavállalók és családjuk integrálását is. Többek között a mi feladatunk, hogy
otthonosan mozogjanak a városban, és a programkínálat az ő igényeiket is ki tudja elégíteni.

Más városokban élő barátait, ismerőseit
mivel csábítaná Debrecenbe?
Már hónapok óta csábítom a családomat, barátaimat és ismerőseimet – kisebb-nagyobb csoportokban – a városba, hogy közösen turistáskodjunk, és megoszthassák velem a tapasztalataikat.
Az ő visszajelzéseik is nagyon fontosak a jövőbeni
építkezés szempontjából. Az az örömteli élmény
ér alkalomról alkalomra, hogy az idelátogatók
ugyanazt élik át, amit én: Debrecen felülmúlja
minden várakozásukat, és már foglalják nálam
a következő hétvégét, amikor visszatérhetnek.
A debreceniek a lenyűgöző vendégszeretetükkel,
a város pedig sokszínűségével és az izgalmas
programjaival ragadja meg őket. Így az egyik fő
prioritásnak tekintem, hogy a már meglévő adottságokat láthatóvá tegyük a máshol élők számára
is, mert elég egy alkalom, hogy Debrecen belopja
magát a szívükbe.

Milyen feladatokkal kell megbirkóznia az év
végéig, s milyen tervei vannak a 2022-es
esztendőre?
Az elsődleges feladat a szervezeten belüli megújulások elősegítése; ennek érdekében már el is
kezdtük a munkát a csapattal. A közeljövőben
pedig az intézmények közötti kapcsolatokra és
közös projektek megvalósulására szeretném helyezni a hangsúlyt, hiszen ez lesz az előremutató
koncepciók megvalósulásának alapja is. Az első
fontos lépés ebben, hogy össze tudjuk hangolni a
tevékenységünket, amely egy mindenki számára
elérhető közös városi programnaptárban összpontosulna. Továbbá szeretnénk megerősíteni a
vállalati és a kulturális szereplők közti kapcsolatot, és egy kibővített koncepció mentén elősegíteni a társadalmi felelősségvállalás térhódítását
a kultúra területén is. Reméljük, lassan magunk
mögött hagyhatjuk a covid által terhelt időszakokat, és a szeretett rendezvények megújultan
térhetnek vissza a közönség életébe.
Amikor éppen nem dolgozik, magánemberként mivel tölti a szabadidejét?
Amióta ideköltöztem a szakmai életem a meghatározóbb, hiszen nagy feladat áll előttem. Viszont
szerencsés a helyzetem, hiszen azzal foglalko-
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Hazai tervezésű és gyártású távolsági autóbuszt
mutatott be az ITK Holding Zrt. leányvállalata,
az Inter Traction Electrics Kft.
Debrecen, 2021. szeptember 28. – Ünnepélyes
keretek között mutatkozott be Debrecenben az
Inter Traction Electrics Kft. Mercedes-Benz REFORM 600 IC normálpadlós távolsági autóbusza szeptember 28-án. A saját fejlesztésű, tervezésű és gyártású autóbusz Euro VI-os motorral
szerelt, és 59 utasférőhellyel alakítható ki. A rendezvény során Kossa György bejelentette, hogy
100 millió forint értében eszköz támogatást
nyújt a vállalat a debreceni felsőoktatási képzés
színvonalának növeléséhez és működésének biztosításához.
Me r c e d e s - B e n z
REFORM 600 IC
néven saját fejlesztésű és tervezésű,
normálpadlós távolsági autóbuszt
mutatott be az
ITK Holding Zrt.
leányvállalata, az

Inter Traction Electrics Kft. a Nagyerdei Stadionban, Debrecenben, 2021. szeptember 28-án. A 14
típusból álló REFORM autóbuszcsalád legújabb
modelljét magyar design tervek alapján Debrecenben gyártották, ennek köszönhetően ez a típus is
valódi magyar termékként jelenik meg a hazai és a
nemzetközi piacon.
A cégtől megszokott nagyszabású rendezvény
annak az együttműködési megállapodásnak az
aláírásával kezdődött, melynek értelmében az
ITK-csoport 100 millió forint értékű támogatást
nyújt a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért
Alapítvány, a Debreceni Egyetem és a Debreceni
Szakképzési Centrum számára. Ennek keretében
két Mercedes-Benz önjáró alvázat és egy Mercedes-Benz személyautót adományoznak az intézményeknek. Ezzel
kívánnak hozzájárulni az egyetemen
és a szakképzési
centrumban folytatott képzések és
szakképzések színvonalának emeléséhez.
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Az esemény folytatásaként az új autóbuszmodellhez gyártott két szélfogó üveget ünnepélyesen aláírták a meghívott vendégek közül Schanda Tamás
innovációs és technológiai miniszterhelyettes, Dr.
Papp László DMJV
polgármestere, Prof
Dr. Szilvássy Zoltán,
a Debreceni Egyetem
rektora, Tirpák Zsolt,
a Debreceni Szakképzési
Centrum
kancellárja,
Uray
Dóra, az Omnibus
Hungária Kft. ügyvezetője, olimpikonjaink, Dr. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség
elnöke és Darnyi Tamás, valamint Kossa György,
az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Mercedes-Benz REFORM 600 IC távolsági
autóbusz
A most bemutatott Mercedes-Benz REFORM 600
IC távolsági autóbusz újabb mérföldkő a Cégcsoport életében. A saját fejlesztésű és tervezésű, saját design-tervek alapján az Inter Traction

Electrics Kft. üzemében gyártott gépjármű 59
utasférőhellyel rendelkezik. Az 13160 mm hosszú,
Euro 6-os motorral üzemelő autóbusz – rendkívül magas komfortfelszereltségének köszönhetően – valódi élményt
jelent majd az utazóközönség számára (pl. utasüléseknél
érintőkapcsolós LED
olvasólámpa, okostelefon-tartó konzol,
USB töltőaljzat, vezeték nélküli töltő és
leszállásjelző gomb
stb.). Ezenkívül – számos hazai fejlesztésű tartozékának és berendezésének köszönhetően – valódi magyar termékként
jelenik meg a piacon. Ilyen pl. a hazai fejlesztésű
utas- és csomagtérajtók, fedélzeti elektronika,
illetve a Cégcsoport által fejlesztett beépített informatikai rendszerek pl. járműkövető rendszer,
valós idejű térképes információ stb. Az autóbusz
belső világítása esztétikai kuriózum a teljes LED
világításnak köszönhetően, amely számos egyedi,
rejtett megoldással teszi különlegessé a járóközi és
utastérvilágítást.(x)
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O ÚJ SZOLGÁLTATÓKÖZPONT. A régió gyors növekedési ütemére és a helyi vállalatok professzionális
szolgáltatásigényére reagálva Debrecenben nyitotta
meg új, bér- és HR-outsourcing szolgáltatóközpontját
a NEXON. Az irodában jelenleg 19 vállalat 6400
dolgozójának bérszámfejtési feladatait végzik, de
terveik között szerepel a folyamatos bővülés, további
munkahelyek teremtése. „A város fejlődése példátlan;
olyan időszakot élünk meg, amelyre évtizedek múlva
is úgy gondolunk majd vissza, mint Debrecen egyik
legsikeresebb gazdaságfejlesztési periódusára” – fogalmazott Papp László polgármester a megnyitón.

O LETETTÉK A KÍNAI SEMCORP vállalat alapkövét a Déli Ipari Parkban. A sanghaji központú cég
a világpiacon vezető pozíciót tölt be az elektromos
autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák
gyártásának tekintetében. A Semcorp 440 munkahelyet teremt Debrecenben.
Az alapkőletétel helyszínén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, egy
egészen új világgazdasági korszak kezdetén állunk.
„Tavaly, ami a világgazdaságnak egy fekete éve volt,
keletről finanszírozott beruházások tették ki globálisan a beruházások 70 százalékát.” Pósán László
országgyűlési képviselő az eseményen kiemelte, a
Semcorp a világ legnagyobb elválasztófólia-gyártó
cége, s az, hogy a cég Debrecent választotta, „vis�szaigazolja azt is, hogy a város egy kiszámítható,
konzekvens gazdaságpolitikával rendelkezik”.
O 3 MILLIÁRD forintot is meghaladó fejlesztéssorozat indulhat a repülőtéren, állami támogatással.
A pénzt utasbiztonsági fejlesztésekre, valamint egy
tűzoltólaktanya építésére és tűzoltó gépjárművek
beszerzésére költik majd. A tervek szerint a legkorszerűbb utasbiztonsági eszközöket szerzik be, melyek
használatával gyorsabbá és kényelmesebbé válik az
utasok ellenőrzése. Ahogy szeptember elején bejelentették, a Külgazdasági és Külügyminisztérium járatfejlesztési támogatásának köszönhetően újraindulhat
a moszkvai, a tel-avivi és a brüsszeli járat, emellett
Kijevbe is repülhetünk majd Debrecenből.
O FELÚJÍTJÁK az 1100 méter hosszú futópályát a
Nagyerdei Stadion körül – jelentette be sajtótájékoztatóján Papp László. A polgármester felidézte, hogy
amikor megálmodták a stadiont, szerették volna azt
elérni, hogy ne csak a futballról szóljon az épület,
hanem sok minden más is kapcsolódjon hozzá. Így
született meg a futókör és a jégpálya ötlete, s maga
a létesítmény is sok másnak ad helyet. „Az elmúlt hét
év egyértelművé tette számunkra, hogy a futókör az
egyik legjobb fejlesztése volt a stadionnak, de azt
is mutatta, hogy megérett a felújításra” – mutatott
rá Papp László. A lokálisan sérült részeket kivágják,
felöltik a felújított gumiburkolattal, illetve a pálya
kap egy új alapozóanyagot és egy lakkréteget, ezáltal
kicsit vastagabb is lesz.

O PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Októbertől lehet
pályázni a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi
forrásaira. A pályázatok részleteiről a Megyeházán
kaptak tájékoztatást az érdeklődő civil szervezetek
képviselői. A keretösszeg most minden eddiginél
nagyobb: 10,8 milliárd forint. Ahogy az eseményen
Széles Diána alpolgármester elmondta: Debrecenben
jelenleg több mint 1600 civil szervezet működik, és
nagyon fontos, hogy ezeket a közösségeket segítsék,
munkájukat koordinálják, mert így hatékonyabban
tudnak tenni a városért és a közösségért.

O KÖNNYEBB LESZ PARKOLNI a Tócóskert téren,
ahol 38 új parkolót alakítottak ki, ugyanis a városrészben az elmúlt időszakban megduplázódott az
autók száma. A helyszíni sajtótájékoztatón Papp
László polgármester elmondta: 31 millió forintból
szilárd útburkolattal és csapadékvíz-elvezetéssel
látták el a területet, és több kisebb, a lakossági
igényekre reagáló fejlesztést is végrehajtottak idén,
több mint húsz helyen újítottak fel járdákat a nagy
munkák mellett. Hozzátette: a fejlesztések célja, hogy
a környéken lakóknak komfortosabb életet tudjanak
biztosítani. Pósán László országgyűlési képviselő az
eseményen rámutatott: a fejlesztés során egyetlen
fát sem kellett kivágni, vagy zöld felületnek búcsút
inteni; a parkoló környékén bokrokat, cserjéket és
további fákat terveznek majd elültetni.
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SVÁJC DEBRECENBEN. Átadták a svájci Sensirion
debreceni üzemét. Ez a cég első gyára, amit az anyaországon kívül Európában hoztak létre. A gyárépületet
a Xanga Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. és a
Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt. közösen építette fel a Határ úti ipari parkban, s azt a Sensirion
magyarországi leányvállalata bérli tőlük. Papp László
polgármester elismerését fejezte ki a Sensirion
döntéshozóinak, hogy létrehozták ezt az inspiráló
munkakörnyezetet, s ezzel elhozták Svájc egy kis
darabját Debrecenbe.

ÚJ KÖZÖSSÉGI virágoskerttel gazdagodott a Csapókert. A környéken élők – Szilágyi Edina önkormányzati
képviselő kezdeményezésére – 250 árvácskát és 50
levendulát ültettek el a városrészben.

SZIGET-KÉK. Közel másfél milliárd forint európai
uniós támogatás felhasználásával alakítják át és
modernizálják a debreceni Ötholdas Pagonyt, aminek
az új neve Sziget-kék lesz. Kósa Lajos a helyszínen
tartott tájékoztatón hangsúlyozta: duplájára nő a
Nagyerdő szívében található park területe, létrehoznak majd kávézót is a Sziget-kék területén. Csúszdák
és különböző játékelemek is helyet kapnak benne;
teljes mértékben megújul a terület. „Szeretnénk
funkciót adni az eddig kihasználatlan, a Pagony
mellett található városi kiserdőnek is” – tájékoztatott
Papp László polgármester. Hozzátette: úgy szeretnék
bővíteni a játszóteret, hogy a természeti értékeket
is megtartsák. Széles Diána rámutatott: a jövőben
is ingyenesen használható lesz a park, komfortos,
21. századi, a szülők és a gyerekek igényeit kielégítő
játszótér jön létre; ehhez a családok visszajelzéseit is
beépítették a tervekbe.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚTÉPÍTÉS az alsójózsai Szőlőhegy utcán. A lakossági kezdeményezésre indított
útépítésről Kósa Lajos úgy nyilatkozott: a megyei
jogú városok közül Debrecen számolja fel a legnagyobb ütemben az ilyen állapotú utakat. A Szőlőhegy
utcát 312 méter hosszan és 3,5 méter szélességben
aszfaltozzák le; a felújításnak ivóvízhálózat-rekonstrukció is a része lesz, illetve csapadékvíz-elvezetést
is kiépítenek. A beruházás várhatóan még ebben az
évben elkészül.
ÚJ ÚT. Jelentős infrastruktúra valósult meg Debrecenben, a Határ úton található Debreceni Regionális
és Innovációs Tudományos Technológiai Parkban, ahol
több ütemben összesen 35 hektár fejlesztési terület
vált befektetők fogadására alkalmassá. Ahogy az
új út átadásán Kósa Lajos emlékeztetett, a Határ
úti ipari park területén korábban sporttelep volt, ám
az elmúlt időszakban „elképesztő fejlődés” ment itt
végbe, és „immár Európa és talán a világ iparának
színe-java jelen van ebben az ipari parkban”. „Debrecen nagyon jó irányban halad, és nagyon komoly
lépéseket tett annak érdekében, hogy a 21. századot
megnyerje. Ez számunkra egy elérhető céllá vált, és
biztos vagyok benne, hogy a következő hetek, hónapok történései ezt a folyamatot meg fogják erősíteni”
– emelte ki a polgármester, hozzátéve: „egy igazán
pozitív jövőbe vezető út”, és újabb munkahelyeket
jelent majd. Mint Papp László mondta: Debrecenben
zajlik Európa egyik legnagyobb ipar- és gazdaságfejlesztési programja.

ÚJ SZÁLLODA. A Smart Life Hotel nevet viseli
majd az a négycsillagos szálloda, melyet Debrecen
belvárosában, a Darabos utca 3–7. szám alatti telken
építenek. A 101 szobás, két pinceszintes, földszintes
és hétemeletes, összesen 4797 négyzetméter nettó
alapterületű hotel alapkövét szeptember 23-án tették
le. Az ünnepségen Papp László polgármester arról
beszélt, hogy Debrecen turizmusa jelentős mértékben
fejlődött az elmúlt években, s bár ez a tendencia a
koronavírus-járvány miatt ugyan megtorpant némileg,
de „2021-ben az ország újraindítása után sikeres
turisztikai szezont zárt a város”. Kiemelte: a turisztikai iparág szereplői látják a lehetőséget a városban,
s – a Kisfaludy-program segítségével is – több új
szálloda épül Debrecenben. Kósa Lajos országgyűlési képviselő rámutatott: a turisztikában fontos
szempont a biztonság, a jó hangulat, a barátságos
emberek és a sok látnivaló – mindezek Magyarországon adottak, ezért is érdemes ilyen beruházásokba
kezdeni Debrecenben is.
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O ASZFALTOZÁS. Elkezdődött a Vasutas utca eddig
burkolatlan szakaszának, a Korsó és Keresztesi utca
közötti rész aszfaltozása. „Az útépítés során a zárt
csapadékvízelvezető-rendszert is kiépítjük az út
mindkét oldalán lévő stabilizált útpadkával együtt,
mert az itt élőkkel a korábbi találkozások alkalmával
átbeszéltük az utca lehetséges fejlesztéseit, hogy az
igényeiknek megfelelően történjenek a fejlesztések” –
nyilatkozta Pósán László országgyűlési képviselő.

O GYEREKET A MAGASBA! Több száz család vett
részt a rekordkísérletben Debrecenben, melynek keretében mintegy 720 gyermek emelkedett a magasba
a Régi Városháza udvarán. A Három Királyfi, Három
Királylány Alapítvány negyedik alkalommal rendezte
meg az országos programot, melynek legfontosabb
célja felhívni a figyelmet a család és a gyermekvállalás fontosságára. „Pozitívak a tendenciák; azt lehet
mondani, hogy 61 százalékkal növekedett 2010hez képest a házasságok száma Debrecenben, és
a gyermekszületések száma is nőtt 9 százalékkal.
Ez azt jelenti, hogy Debrecen a jövő városa, hiszen
számítunk a családokra, és számítunk a felcseperedő gyerekekre is, hiszen ők jelentik a jövőt a város
számára” – nyilatkozta az eseményen Barcsa Lajos
alpolgármester.
O HARANGOT AVATTAK. Egy nap alatt pótolták be
a koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt Nyilas
Misi-emlékév számos programját a Református Kollégiumban. (1920-ban jelent meg Móricz Zsigmond
híres regénye, a Légy jó mindhalálig.) Ennek során
felavatták a Kollégium udvarán lévő harang emléktábláját, és új harangot is avattak, mivel az eredeti a
második világháborúban elveszett. A most elkészült
másolat – az emlékév tiszteletére – a regénybeli
kollégiumi diák, Nyilas Misi nevét kapta.
O ÉRTÉKNAP. Első alkalommal rendeztek Debrecenben Értéknapot, amelyen egy helyen volt jelen a tánc,
a tradíció, a gasztronómia és a sport is. Miközben
egymást váltották a színpadon tánc- és sportbemutatók, 19 pavilonban hagyományőrző kiállítások,
gasztronómiai ínyencségek és kézműves foglalkozások is várták a családokat. A fafaragás művészetétől
az ékszerekig, az ügyességi gyermekfoglalkoztatóktól
a célbalövésig számos dolgot ki lehetett próbálni.

O SZÜLETÉSNAPJÁN, október 5-én szerte a városban Szabó Magdára emlékeztek. „Kiemelkedően
fontos polgárunkról van szó, hiszen egy olyan irodalmi munkásság van mögötte, amiben nagyon fontos
szerepet kap Debrecen. Olyan irodalmi munkásság
ez, ami Debrecen hírét viszi nem csak az országban,
hanem a nagyvilágban is. Nyugodtan kijelenthetjük,
hogy Szabó Magda az egyik legismertebb debreceni,
és az egyik legismertebb magyar szerte a nagyvilágon – fogalmazott Puskás István kultúráért felelős
alpolgármester, amikor megkoszorúzta a Dóczygimnázium falán elhelyezett emléktáblát.

O FUTÓPÁLYÁVÁ VÁLT a debreceni repülőtér kifutója szeptember utolsó hétvégéjén. Mintegy négyezer
embert mozgatott meg a 4. Wizz Air Debrecen Airport
Run, ahol egyéni, váltó- és családi futamra is lehetett
nevezni, 2 és fél, 5, valamint 10 kilométeres távokra.
„Tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt a rendezvény,
idén azonban pár órára újra a futóké lett a reptéri
kifutó. Volt, aki az egyéni versenyre nevezett, és volt,
aki babakocsival tette meg a távot” – nyilatkozta
Vajda János, a Debrecen International Airport Kft.
ügyvezetője. Mint hozzátette: amellett, hogy fontos a
sport és az egészséges életmód népszerűsítése, jóleső érzés volt a futókat a kulisszák mögé kalauzolni.
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O ÚJABB CÉG NYIT IRODÁT az Agora Office-ban.
A COSMO CONSULT Csoport az egyik legnagyobb
tapasztalattal rendelkező Microsoft Dynamics-partnercég a kelet-közép-európai és közép-amerikai
térségben, közel 21 év tapasztalattal és több mint
négyezer sikeres projekttel a háta mögött.

O ÚJABB MODELLT fejlesztettek ki a debreceni
buszgyárban. Az ITK Holding legújabb, saját tervezésű
és gyártású Mercedes-Benz REFORM 600 intercity
modelljét a Nagyerdei Stadionnál mutatta be.
A 13 méter hosszú busz 55-59 személyt tud szállítani; valamennyi alapanyaga újrahasznosítható, az
ülések háttámláján okostelefon-tartó konzol, telefontöltő és leszállásjelzője is van; ezentúl wifin keresztül elérhető az internet. Papp László polgármester
ipartörténeti jelentőségűnek nevezte a buszbemutatót, mely egyértelmű bizonyítéka a magyar gazdaság
fejlődőképességének és a magyar vállalatok, szakemberek innovatív képességének.
A polgármester abban bízik, hogy az eddigi eredmények alapján Debrecen a járműgyártás egyik nagy
európai központja lesz.

O BOKRÉTAÜNNEP. Elérte legmagasabb pontját a
Debrecen belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky utcán
épülő szálloda. Papp László polgármester arról
beszélt a bokrétaavatón, hogy Debrecen turisztikai
szempontból erős ősz előtt áll. Mint mondta, a város
gazdaságát tekintve „olyan korszakát éli, amikor
nincs olyan szektor, amely ne növekedne, fejlődne és
ne generálna új munkahelyeket. A turizmus az egyik
leginkább növekedést mutató ágazata a debreceni
gazdaságnak.” Kósa Lajos országgyűlési képviselő
pedig arról beszélt, hogy a szálloda felépülésével ki
kell majd szolgálni a parkolási igényeket is. Ezt az
Arany Bika-tömb alatt egy mélygarázzsal szeretnék
megoldani; a Mathias Corvinus Collegiummal, a hotel
tulajdonosával egyeztetnek erről.
O ELISMERÉS. Helyi önkormányzatokért miniszteri
díjat vehetett át Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási
és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója Pogácsás
Tibortól, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától.
O TOVÁBBI ÖT ÉVRE Halász D. Jánost bízták meg a
DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház
Nonprofit Kft. vezetésével.

O 1500 négyzetméteres bázisépületet alakított ki a
Házgyár utcán a Magyarországon és Romániában is
működő debreceni vállalkozás, az Adix-Trade Kft.
O NYUGDÍJEMELÉS. A Süveg Utcai Idősek Klubjában folytatódott a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet szűrőprogramja. Papp László
polgármester azt mondta: hálásak a helyi szépkorúak
munkájáért, és igyekeznek gondoskodó városhoz
méltón megünnepelni az idősek hónapját. „Nemcsak
az idősklubokhoz kapcsolódó szépkorúak élhetnek a
szűrési lehetőséggel, hanem a város minden időskorú
állampolgára, hiszen erre szükség van. Vérnyomás-,
vércukor- és koleszterinszint-méréssel szeretnénk
olyan szűrőprogramot végrehajtani, amely a megelőzésre helyezi a hangsúlyt – közölte Papp László.
A csapókerti intézményt a családokért felelős tárca
nélküli miniszter is meglátogatta. Novák Katalin megerősítette, hogy a következő hónapban a nyugdíjasok
és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők kiegészítő
nyugdíjemelést és -prémiumot is kapnak. Ez országszerte 2,5 millió embert érint.

O A LAKÓK KÉRÉSÉRE megváltozik a parkolás
rendje a Jászai Mari téri Városközpont parkolóban
– jelentette be Pósán László országgyűlési és Hetei
József önkormányzati képviselő. Októbertől – a többi
felszíni közparkolóval megegyező módon – csak a
díjköteles időszakokban kell majd fizetni az itteni
várakozóhelyeken, melyek kedvezményes lakossági
bérlettel is használhatók.
O MÉLYÉPÍTŐ CÉG nyitott irodát Debrecenben.
A HBM a világ egyik legnagyobb, speciális mélyépítéssel foglalkozó cégcsoportjának, a francia Soletanche
Bachy-nak a magyarországi leányvállalata, s
városunkban – többek között – az Egyetem Tower
Debrecen mélyépítési munkáit végezte.
O NÍVÓDÍJJAL JUTALMAZTÁK a Debreceni Nemzetközi Iskola épületét. A modern, 7000 négyzetméteres
intézményt az idén 30 éves Hunép Zrt. építette. Az
Építőipari Nívódíj a szakma egyik legrangosabb hazai
elismerése.
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O HOSSZÚ TÁVÚ együttműködési megállapodást
kötött a Szinorg Csoport és a Future of Debrecen
mozgalom. A debreceni cégcsoport ötmillió forinttal
támogatja évente a mozgalmat.

O MEGSZÉPÜLT A SÓHÁZ. Befejeződött a Zöld város
program a Sóház városrészben, a beruházás részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be. Az eseményen
Papp László polgármester hangsúlyozta: akárcsak
korábban az Új Főnix Tervnek, úgy a Debrecen 2030
programnak is fontos törekvése az, hogy a város
minden területén érzékelhető legyen a fejlődés, a
változás. A fejlesztés 1,6 hektárnyi területet érintett,
ebből 11 ezer négyzetméternyi zöldfelület újult meg
füvesítéssel, cserjetelepítéssel, 48 új fa ültetésével,
9 ezer négyzetméternyi füves terület megújításával.
Létrehoztak egy új, 700 négyzetméteres játszóteret
is, 14 új játszóeszközt telepítettek és kondiparkot is
létrehoztak.
A közbiztonság fokozására is törekedtek, 12 térfigyelő kamerát is elhelyeztek és a közvilágítást is
fejlesztették három új lámpaoszloppal. Útfejlesztés
is csatlakozott a programhoz, egy 100 méteres szakaszt újra aszfaltoztak az egyik utcán.
A Zöld város program folytatódik más városrészekben, jelenleg az Újkertben zajlik a munka.

O ZSÁKOSZTÁSOK. Idén is kapnak lombgyűjtő zsákokat a debreceniek. A lehullott falevelek összegyűjtéséhez az önkormányzat több mint 200 ezer nagy
méretű műanyagzsákot biztosít a következő hetekben.
„Debrecen város honlapján tájékoztatunk mindenkit
az osztások helyszíneiről, időpontjairól és módjairól”
– nyilatkozta Papp Viktor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A lombgyűjtő zsákokat városszerte 40-50
helyszínen lehet majd átvenni. Ehhez most előzetes
regisztrációra sem lesz szükség. A zsákosztások időpontjai és helyszínei a QR-kódra kattintva érhetők el.

A mi Civaquánk

helyezett a Játékos vízgazdálkodók csapata, ők egy
vízitudás-élményparkot álmodtak meg a fancsikai tavakhoz vizes játszótérrel, vízimalommal és a gyerekek
által szabályozható vízfolyással. A harmadik helyen a
Vulpes vulpes csapat végzett: a wakeboardozásnak,
a supolásnak és a paddleboardozásnak nyújtanának
lehetőséget a fancsikai tavak összeköttetéseiben,
ezeken a vízfolyamokon, csatornákon lehetne ezeket
a sportokat gyakorolni.
A közönségszavazás nyertese A jövő gyermekei csapata lett, akik a józsai legelőre egy magyar
őshonos állatokat bemutató tanyát álmodtak meg,
továbbá Józsánál a Tócó-patak kiszélesítésével egy
látványtó megalkotásában gondolkodtak, valamint
egy vízimalom megépítését is javasolták. Legvégül pedig a Debrecen és Józsa közti kerékpárutat meghos�szabbítanák a Tócó mentén a Zeleméri templomromig.

Mint korábban is írtuk, megvalósulhat egy több évtizedes álom, elindul a Civaqua-program első üteme,
melynek révén a Tisza vizét elhozzák Debrecenbe,
később pedig a város melletti jóléti tavakhoz. Már
megkezdődött a későbbi ütemek tervezése is, melybe
a város és a zöld munkacsoport szerette volna
bevonni a debrecenieket, ezért meghirdették A mi
Civaquánk című ötletpályázatot. A legjobb tíz ötletet
egy szakmai zsűri választotta ki, ezek a csapatok
mutathatták be pályázatukat a döntőben, a Nagyerdei Víztoronyban.
Az ötletpályázat nyertese a Fancsika Fans
csapata, akik egy komplex ökoturisztikai központot
hoznának létre a három fancsikai tónál. A második
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Szombati foglalkozások
a DigITérben

Evangélium 21
A Modemben látható kortárs művészeti gyűjtemény
és kiállítás egy egyedülálló vállalkozás eredménye.
Egy olyan műtárgyegyüttes, amelynek alkotói a hazai
művészeti élet kiemelkedő alakjaiként járultak hozzá
a bibliai tartalom mai közvetítéséhez.
A sokféle kifejezésmód, az eltérő felfogásmódok révén nemcsak arról kaphatunk képet, hogy a
művészek egyéni értelmezései mit tesznek hozzá
az Evangélium történeteihez, hanem arról is, hogy a
kortárs, 21. századi művészet hogyan közvetít olyan
egyetemes gondolatokat, amelyek – a Biblián keresztül a – nyugati ember életfelfogását határozzák meg.
A kiállító művészek: Asztalos Zsolt, Bukta Imre,
Csontó Lajos, Erhardt Miklós, Fátyol Viola, Gerber
Pál, Fehér Márta, Imre Mariann, Lovas Ilona, Mátrai
Erik, Richter Sára és Szelley Lellé.
Az Evangélium 21 tárlat november 7-ig látható a
Modemben.

Találkoztál már humanoid robottal? Simogattál már
robotkutyát? Tudod, mitől lehet „okos” egy otthon?
A DigITér Debrecen Digitális Élményközpont szombati
programjain az érdeklődő családok, baráti társaságok
megismerkedhet az informatika legújabb vívmányaival. Az Agóra első szintjén működő létesítmény kiállítóterében többféle robot és robotkar, 3D nyomtató,
a virtuális és kiterjesztett valóság sokszínű eszközei
várják a látogatókat, akik megtudhatják, például, azt
is, hogyan irányítható akár távolról, az interneten
keresztül is egy okosotthon hűtő- és fűtőrendszere, de láthatnak üzemelés közben okosporszívót,
okosvilágítást és okoskávéfőzőt is. A digitális élményközpont célja, hogy az iskoláskorú fiatalok játékos,
szórakoztató és kreatív módon ismerjék meg és
próbálják ki a legújabb infokommunikációs és digitális
eszközöket, valamint felkeltse a diákok érdeklődését
a digitális tudáson alapuló, informatikai pályák iránt.
A digitális kompetenciák megszerzése gyakorlatilag
létfontosságú a most felnövekvő generáció számára, akiknek lépést kell tartaniuk a XXI. század kihívásaival.
A DigITér programjai ingyenesek, de kizárólag
előzetes regisztráció – és visszaigazolás – után látogathatók. A foglalkozásokra a Programozd a jövőd!
weboldalon keresztül lehet jelentkezni.

Ezerarcú Erdély
Három évtizedes kapcsolat köti össze a két szomszédos nagyváros alkotóköreit, a Debreceni Fotóklubot és
a nagyváradi Tavirózsa fotóklubot. A debreceniek szívesen járnak Erdélybe, s az október 22-én, 17 órakor
nyíló tárlaton ott készült munkáikat tárják a közönség
elé a Burgundia utcai Partium Házban. Ahogy Máthé
András, a klub vezetője jelezte, ez a tárlat egyúttal a
Debreceni Fotóklub Őszi fotós hadjárat című sorozatának első alkalma lesz.

Fotó: Illés Gábor

Fotó: Károlyi Gábor
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ÚJ-ZÉLAND ÍZEI
A PIAC UTCÁN
Wellington Coffee & Pie
Újabb színfolttal és izgalmas kulináris élménnyel
gazdagodott a belváros. A Csonka templomtól
pár lépésre, a történelmi Rickl-ház utcafrontját
mostantól egy kávézó elegáns cégére díszíti:
Wellington Coffee & Pie.
A névről mindenkinek a bélszín ugrik be, de igazából Új-Zéland fővárosára utal, ahonnan
a Wellington ötletgazdái a specialty kávé és a sós,
töltött piték szeretetét importálták.
Minőségben nem ismernek kompromisszumot:
a patinás rézlemezzel borított pult, az igényesen
felújított antik bútorok, ódon aranykeretes képek
és rézlámpák szó szerint emelik a hajdanvolt gyarmatáru üzlet fényét. A szándékosan rusztikusan
hagyott falak őrzik az elmúlt kétszáz év nyomait.
Egy, a háború óta befalazott vasajtót is kibontottak, így a híres oroszlános kopogtatóval díszített
kapualjból is belátás nyílik a pazar kínálatra:
sós-fűszeres, falatnyi és ebédnek is beillő tenyérnyi piték, kolbászos rolók házi szósszal, quiche
és angolos sütemények sorjáznak a vitrinekben,
többféle specialty kávé – most épp kolumbiai,
etióp és brazil – készül a szakértő barista keze
alatt. Mindez békebeli kávéházi hangulatban,
ami régóta hiányzott Debrecenből.
Well-done és welcome, Wellington!

WELLINGTON COFFEE & PIE
Debrecen, Piac u. 39/A.
Telefon: +36-52/404-444
Nyitva: H.-Cs.: 7.00-18.30, P.: 7.00-20.00,
Szo.: 8.00-20.00, V.: zárva
www.facebook.com/wellingtondebrecen
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SZEMESNEK áll a világ
Egy hirtelen vezérelt ötlet voltunk és egy szívből
szóló üzlet lettünk. Az optikai üzletágat a vásárlók
oldaláról szerettük volna megújítani, ezért teremtettünk szívmelengető, otthonos légkört, amiben
feszengés nélküli a látásvizsgálat, miközben
élményt nyújtunk vásárlóinknak.
Maximalizmusunkat abszolút tükrözi, hogy talán
hazánk legmodernebb vizsgáló berendezése nálunk található meg. Az üzlet dizájnjában és abban,
hogy mindezt egy Specialty kávézóval szerettük
volna összekötni, már az első perctől biztosak voltunk. A divat szerelmeseként a minőségi, egyedi
kereteket/márkákat részesítjük előnyben, ettől is
különleges a Szemes.
10–20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező
optometristáink és látszerészeink vevőközpontú
gondolkodásmódja szinte páratlan. Szeretnénk,
ha a Szemest mindenki látná, és ezt Debrecenben
a Batthyány utca 2. szám alatt bárki megteheti.

SZEMES OPTICS & COFFEE
Debrecen, Batthyány u. 2.
Facebook: Szemes Optics & Coffe
Instagram: szemes optics.coffee
Nyitva: H.-P.: 10.00-19.00, Szo.: 10.00-16.00
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Ahol MEGÁLL
az IDŐ

Debrecen egyetlen gyermek
könyvesboltja, az ország
második legnagyobb Pagony
boltja vagyunk. Egész héten
változatos programokkal várjuk
a kisebbeket és nagyobbakat
(Pöttöm néptánc, Bátorság képző, Cserkó Zenebölcsi, Kutyás
mesefoglalkozás, „Társasjáték
klub”, „Lehetsz király!” és hamarosan a „Debreceni Hordozós
Klub” új helyszínéül is szolgálunk majd). A boltot olvasósarok teszi még meghittebbé,
otthonosabbá, míg a gyerekek
számára a játszósarok hozza
meg az igazi örömöt.
Több ezer könyv és több száz
válogatott játék várja boldog és
elégedett, leendő tulajdonosát.
Igyekszünk maximális segítsé-

get nyújtani a legmegfelelőbb
ajándék kiválasztásában, minél
több időt szánva egy-egy vásárlóra, látogatóra.

A hozzánk érkezőket kellemes,
halk zene és őszinte érdeklődés
fogadja. Feltett szándékunk az
olvasóvá nevelés, hogy mindenki számára megtaláljuk az áttörést jelentő bizonyos könyvet
a megannyi csodás kiadvány
közül. Célunk a lelassulás, a
pillanatok megélése a rohanó
világban.
Nálunk megáll az idő.
DEBRECENI PAGONY
Debrecen, Batthyány u. 11.
Telefon: +36-52/688-322
Facebook: Debreceni Pagony
Instagram: debrecenipagony
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HOGY MI IS
AZ A MUK?

M – mint magyar
U - mint utca
K – mint kaja
A MUK egy magyar utcakajás hely.
Családi vállalkozásunkban nincs túlgondolva
semmi, ellenben alapos tervezés után magyaros
ízeket nyújtunk kihozva azokat utcára.
Ételeink az otthon ízét, hangulatát tükrözik.
A legtöbb, amit adhatunk, hogy emlékeztetünk:
milyen finom egy kolbász, egy pörkölt, vagy egy
lecsó. Sok éves tapasztalatainkat folyamatosan
bővítjük annak érdekében, hogy ami a fejünkben
és szívünkben van, azt egy finom étel formájában
átadjuk vendégeinknek.
Ételeink többségét magunk találjuk ki és valósítjuk meg, bár szívesen veszünk át másoktól is
ötleteket. Erre példa a Gulyásbomba. Ehhez
a franchise-hoz 3 éve csatlakoztunk. Alapanyagaink többségét helyi vállalkozásoktól szerezzük be.

MUK – MAGYAR UTCA KAJA
Debrecen, Széchenyi u. 1/B.
E-mail: magyarutcakaja@gmail.com
Előrendelés : +36-70/947-9384
Házhoz szállítás: Netpincér, Wolt
Facebook: MUK-Magyar Utca Kaja
Instagram: Muk Debrecen
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NÉZZEN (be a)
TÜKÖRBE!
A Tükör 2000 női-férfi divatáru
kiskereskedés egyik legfőbb
erénye a minőség mellett az
exkluzivitás. A Németországból,
Kanadából, Angliából és Franciaországból érkező kollekciókkal maximálisan kielégítik
a vevők széleskörű igényeit.
A Gerry Weber, Taifun,
Dolcezza, Rosner, Apart, Via
Appia és Olsen márkákat főleg
hétköznapokra, a casual divatot
kedvelő hölgyeknek ajánlják.
A Joseph Ribkoff, Frank Lyman,
Swing, Gina Bacconi és Vera
Mont márkák különleges koktél-, estélyi és örömanya ruhái
pedig esküvők, formális események és különböző rendezvények elmaradhatatlan darabjai.

A férfiosztályon a német
Pierre Cardin mellett a szintén
német Olymp, Casamoda, Venti,
Jupiter és Meyer képviselteti
magát. A kínálat a vasalásmentes ingek mellett a normáltól
egészen az extra méretig, a
casual „farmeros” öltözéktől
egészen a szmokingos megjelenésig terjed.

TÜKÖR 2000
Debrecen, Piac u. 45.
Telefon: +36-30/339-3630
E-mail: tukoruzletek@gmail.com
www.tukorfashion.hu
Nyitva: H.-P.: 9:00–18:00,
Szo.: 9.00-13.30

21

ROGER’S PREMIUM
– Svájci órák szaküzlete

3 évtizede egy parányi lakótelepi üzletből indulva
született meg Magyarország egyik legszebb óraszalonja, amely egyedülálló svájcióra-választékot,
és olyan exkluzív prémium garanciát kínál, amihez
hasonlót senki más nem nyújt.
Azonban nem erre vagyunk a legbüszkébbek.
Sokkal inkább arra, hogy nem csupán forgalmazzuk az órákat, hanem rajongunk értük, és minden
egyes darabot olyan gondossággal kezelünk,
mintha saját magunk számára választanánk ki.
Legfőbb feladatunknak nem az eladást tekintjük,
hanem azt a szakmai tapasztalatunkra alapozott
tanácsadást, aminek az a célja, hogy ne csupán
egy szép időmérőt, hanem a leginkább megfelelő,
igazi, nagybetűs Karórát válasszuk ki vásárlóink
számára: velük, közösen.
Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy egy szép
óra a legszebb és legemlékezetesebb ajándékok
egyike – ezért is választják sokan évfordulók,
születésnapok becses ajándékaként.
Engedje meg, hogy segítsünk megtalálni
a legtökéletesebbet!

ROGER’S PERMIUM
Svájci órák szaküzlete
Debrecen, Piac u. 31.
Telefon: +36-20/335-33-33
www.rogerspremium.hu
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ZSOLNAY
– a kifinomult
elegancia

A Zsolnay világszerte fogalom
a porcelángyártás területén.
A 168 éves múlttal rendelkező,
ma is működő gyárat egyedi
gyártástechnológia, művészi
kifinomultság, magas szintű
szaktudás és kiváló minőség
jellemzi.
A Piac és Simonffy utcák sarkán
található Korzó Ajándék egyike
a vidéki Zsolnay márkaboltoknak, ahol a Zsolnay gyár teljes
választéka (porcelán étkészletek, dísztárgyak, vázák, kaspók,
eosin-termékek, kandalló- és
kályhacsempék, kültéren is
elhelyezhető díszítőelemek)
megtalálható. A Zsolnay termékek teljes választékán kívül
kézi csiszolású ólomkristály,
valamint ólommentes kristály
poharak, vázák, bonbonierek,
valamint Muránói üvegékszerek és egyéb divatékszerek,
minőségi üveg áruk, konyhafelszerelési termékek, asztalterítők
széles kínálatából választhatnak
vásárlóink.

KORZÓ AJÁNDÉK
– ZSOLNAY MÁRKABOLT
Debrecen, Simonffy u. 2/A.
Telefon: +36-70/885-69-70
E-mail: korzoajandekdebrecen@gmail.com
Webshop: porcelan-ajandek.hu
Facebook: Korzó Ajándék
Nyitva: H.-P.: 10-18, Szo.: 10-13
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RÉGI ÉRTÉKEK
új helyen

Az Orchidea Parfüméria új helyre, a Piac utca 31.
szám alá költözött, de csak a hely változott,
a szakértelem, a széles választék és a vevőközpontú filozófia maradt. Néhány nappal ezelőtt
megérkeztek az új bőrápolási és illatújdonságok,
melyek mindennapos használatához szeretnénk
néhány jó tanácsot adni.
Mikor mondjuk, hogy egy illat tolakodó? Akkor,
ha használója túl sokat permetezett magára, ami
különösen az extraktumok esetében fordul elő.
De akkor is, ha a parfüm típusa nagyon édes és
nehéz. Különösen a reggeli órákban érezzük kellemetlennek a túlillatosítást.
Aranyszabály: a nap előrehaladtával lehet egyre
koncentráltabb illatosítót használni. Ha azonban
egy illatot a nap folyamán egymás után túl gyakran alkalmazunk, akkor a megmaradt alkotóelemek arányosan nagyobb mértékben lesznek
jelen a bőrön vagy a ruhán, és diszharmonikus,
túltelített illatkép keletkezik. Az udvariasság azt
kívánja, hogy a parfümmel szerényen és mértékkel bánjunk.
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat
az új környezetben!

ORCHIDEA PARFÜMÉRIA
Debrecen, Piac u. 31.
Vevőszolgálat:
+36-52/322-144, +36-30/326-1274
E-mail: info@orchideaparfumeria.hu
Web: orchideaparfumeria.hu
Nyitva: H.-P.: 10.00–18.00, Szo.: 10.00–13.00
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Gulyás Györgyről
emlékeznek meg
Idén ötven éve hivatásos énekkar a Kodály Kórus
Debrecen. Ennek megünneplésére jubileumi
koncertsorozattal készülnek, mely mindegyike
kiegészül olyan elemekkel, melyek teret adnak az
elmúlt öt évtizedre való emlékezésnek. Az első
alkalom november 11-én a Fény-képek című koncert lesz a Pásti utcai zsinagógában, mely egyben
a Kodály Kórus életének kulcsfontosságú alakja,
Gulyás György alapító karnagy halálának évfordulója is. Gulyás György életműve és fényes sikerei
mind a mai napig irányt adnak a kórus számára, egyértelmű volt tehát a rá való fókuszálás e
koncert alkalmával. Különböző formákban idézik
meg emlékét a hangversenyen, valamint a koncert
napján megtekinthető lesz egy Gulyás-hagyatékból
már korábban összeállított kiállítás is. A koncert
műsorán „látható” zene és „hallható fény” szerepel,
azaz ragyogás és megtisztulás témaköréből merített művek a kórusirodalomból. A koncertet a kórus
vezető karnagya, Kocsis-Holper Zoltán vezényli.
A Kodály Kórus 50 bérlet november 11-ig váltható
meg; jegyek helyek függvényében válthatók.

Debreceni cívisházak
egykor és most
E címmel nyílt kiállítás a Debrecen házai, a Streets
of Debrecen, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara,
és a DEkulT szervezésében. Harangi Attila debreceni
építészmérnökként már több, mint három éve kutatja
szülővárosának építészeti örökségét, a cívis lakóházakat. Munkájához 2019-ben csatlakozott fotósként
Löki Viktor, akivel azt tűzték ki célul, hogy a levéltári
és építészeti kutatásokat a házak belső felmérésével,
belső tereik és jellemzően régi bútoraik alapos fényképes dokumentálásával, illetve a lakókkal, bérlőkkel
és egyes cívisházak esetében üzletvezetőkkel készített
interjúkkal és visszaemlékezésekkel egészítsék ki.
Másfél év alatt összesen 16 cívisházba jutottak be,
munkájukat pedig a közönség is megtekintheti a
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara kiállítótermében, a
Sarló utca 3. szám alatt. A tárlat megnyitóján Puskás
István alpolgármester úgy fogalmazott: „egy épület
nem csak tégla, fa, üveg, fém, beton, de a tereket
belakó történetek sokasága is. Együtt tartják meg a
házat, a ház pedig megtartja a benne élők történeteit.
Ahhoz, hogy házaink, épített örökségünk megmaradjanak, a bennük megszületett történeteket is meg kell
őrizni. Attila és Viktor példaértékű vállalkozása ebben
segít sokat, legyenek ők példa számunka, s kövessük
őket minél többen”. A tárlat október 27-ig látogatható.

Igazságot Magyarországnak
A fenti címmel született kórusművet a trianoni
diktátum ellen tiltakozó magyar óceánrepülők akciója
ihlette. Csobán Endre és P. Nagy Zoltán művének kottája a Déri Múzeum birtokában van. A Múzeumok Őszi
Fesztiválján – november 6-án 15 órától – a dallamokat
a debreceni Sol Oriens kórus tagjai szólaltatják meg,
a korszak (1920-as, 30-as évek) több zenedarabjával
együtt.   A múzeum „HATÁr-sorSOK” című, Trianonhoz kapcsolódó időszaki kiállításában a debreceni
daloskörök tárgyi emlékei is helyet kaptak. A két
világháború között a dal- és a zeneművészet egyszerre
táplálta a nemzeti érzéseket, erősítette az összefogást
és összetartozást.  November 6-án a témáról Váradi
Katalin, a kiállítás kurátora tart előadást Trianon és a
zene címmel.
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Szoprán világnagyság énekel Debrecenben
November 2-án, a Händel Theodora
című produkcióval indul a Kodály
Filharmónia és Filharmónia Magyarország közös sorozata, a Filharmónia
összhang bérlet, mely neves hazai
komolyzenei együtteseket hoz el a
Kölcsey Központba. Händel kimagasló
drámai oratóriumát a Capella Savaria
zenekar és a Purcell Kórus mutatja
be a Liszt-díjas régizene-mester karmester, Vashegyi György vezényletével. A kiváló szólistagárdával előadott
program címszerepét napjaink egyik
legnépszerűbb régizenei énekes

szopránja, Baráth Emőke (képünkön)
énekli. További szerepekben Szutrély
Katalin, Balogh Eszter, Megyesi Zoltán és Cser Krisztián. A Filharmónia
Összhang bérlet további vendégei a
Savaria Barokk Zenekar, a Concerto
Budapest Kokas Katalin hegedűművésszel és a Nemzeti Filharmonikusok Arabella Steinbacher hegedűművésznő fellépésével. A Händel
Theodora-hangverseny a Napló- és
a Filharmónia Összhang-bérletben is
elérhető, valamint helyek függvényében jeggyel is megtekinthető.

O DEBRECENI FIATALOK KÓS KÁROLY NYOMÁBAN. E címmel nyílt tárlat a Burgundia utcai Partium
Házban, a Kárpátia Galéria programjának keretében,
a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium diákjainak alkotásaiból. Sztána Erdélyben, Kolozsvár és Bánffyhunyad között, a népművészetéről híres Kalotaszeghez
tartozó, csodálatos természeti környezetben fekvő
kis település, amely ma, a huszadik századi erdélyi
polihisztorként emlegetett Kós Károly egykori lakhelyeként él a köztudatban. A Partium Házban október
21-éig látható munkák a sztánai alkotótáborban
készült alkotásokból nyújtanak ízelítőt.

Fotó: emokebarath.com / Raffay Zsófia

O A RÉGI DEBRECEN szerelmese Szegedi Károly.
Bár zene és zenélés nélkül el sem tudná képzelni
az életét, de a történelem és a rajzolás is nagyon
fontosak számára. Szívesen lapozgat régi írásokat
és térképeket, s nemcsak elképzeli, de papírra is veti,
hogyan nézhetett ki szülővárosa néhány száz esztendővel ezelőtt. Sajátos hangulatú grafikáin távoli korok
tűnnek fel, hétköznapi utcai jelenetek, egy valaha
volt Debrecen, aminek a nyomai még ma is fellelhetők. Legújabb képeivel a reformáció emlékünnepére
hívja fel a figyelmet Szegedi Károly; ezekből tárunk
olvasóink elé egyet.

A szarkofág elutazott, a múmia maradt!
Közel 100 év alatt mindössze egyszer, egyetlen napra
hagyta el Debrecen határát az 1925 májusában a
Déri gyűjteménnyel városunkba érkezett két értékes
szarkofág. A múzeum látogatói az 1930-as nyitás
óta csodálhatják meg az ókori tárgyakat, amelyek az
egyiptomi kiállítás, de talán a múzeum egészének is
egyik legfőbb vonzerejét jelentik. Érthető ez, hiszen a
Déri Múzeum 404 darabos egyiptomi gyűjteményének „ékkövei” éppúgy az ókori világörökség részei, s
éppoly hitelesek, mint akár a Metropolitan Múzeumban látható emlékek.
Az egyik szarkofág most újra túllépett a város
határán, mivel a budapesti, II. Amenhotep és kora –

A fáraó sírjának felfedezése című nemzetközi kiállításra kérte kölcsön a rendező Szépművészeti Múzeum.
Távollétében a Déri Múzeum látogatói sem maradnak
különleges élmény híján, a szarkofág utazása miatt
ugyanis az eddig benne rejtőző múmiát láthatják.
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 15., péntek, 10 és 14
óra
A libapásztorlány – a Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 10 és 14 óra: Babusgató – a Vojtina Bábszínház programja a Játszószínházban.
O Október 15., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 15., péntek, 16.30
Debrecen és Trianon – Kötetbemutató és kerekasztal-beszélgetés a HATÁr-sorSOK című időszaki
kiállításhoz kapcsolódóan a Déri
Múzeumban.
O Október 15., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 15., péntek, 19 óra
Z.A.J.-koncert a Simonffy utcai
Ifiházban.
O Október 16–17.
Vasútmodell kiállítás a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O Október 16., szombat
Játszótér a Simonffy utcai
Ifiházban.
O Október 16., szombat
Gombaismertető előadás és túra
Molnár Edit gombaszakellenőrrel,
gombaleső őszi kalandozások
Varga Edit okleveles környezeti
nevelővel. A Zsuzsi Erdei Vasút
programja.
O Október 16., szombat, 11 és 13
óra
Családi foglalkozás a
DigITérben. Interaktív foglalkozások az Agórában.
O Október 16., szombat, 15 óra
Debreceni páros – Bíró Eszter és
Lukács Gábor festőművészek
kiállítása az Újkerti Közösségi

Házban. Megtekinthető október
29-ig.
O Október 16., szombat, 18 óra
Németh Hajnal: Szimultán város. A Tar Sándor „Szőke város”
című verse alapján készült filminstalláció záróeseménye a Csokonai
Irodalmi Laborban.
O Október 16., szombat, 19 óra
Minimum 4-koncert a Simonffy
utcai Ifiházban.
O Október 16., szombat
Gombaismertető előadás és túra
Molnár Edit gombaszakellenőrrel.
Gyorsabb vagyok-e, mint egy
héja? Ismerkedés a madarakkal
a Madársulival. A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.
O Október 17., vasárnap, 10 óra
Szerencsés János, avagy az ördög három arany hajszála – a
Vojtina Bábszínház előadása
a Színházteremben. 10 óra: Babusgató – a Vojtina Bábszínház
programja a Játszószínházban.
O Október 17., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Élet egy
csepp vízben. Ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.
O Október 18., hétfő, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
O Október 18., hétfő, 11 óra
Festészet világnapja az István Úti
Könyvtárban.
O Október 18., hétfő, 14 óra
Józsai Díszítőművészeti szakkör
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 18., hétfő, 14 óra
Kulturális örökség napja. Séta
a Debreceni Református Kollégiumban.
O Október 18., hétfő, 16 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-

O REMEK időtöltést és tartalmas
kirándulási lehetőséget kínál a
természetet kedvelőknek a Zsuzsi
Erdei Vasút ősszel is. A részletes
programokról és a menetrendről
a zsuzsivasut.hu oldalon tudnak
tájékozódni!
zetésével a Józsai Könyvtár és
Közösségi Térben.
O Október 18., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületének foglalkozása a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 18., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 18., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
- Friss Termés – 30. Hajdú-Bihar Megyei Tárlat a
Kölcsey Központban, október
31-ig.
- Madar Lili Adrienn festőművész kiállítása az Agráregyetem aulájában, október
31-ig.
- Tenki Dezső grafikusművész kiállítása a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában, október 31-ig
- A Debreceni Képzőművész Céh Egyesület
művészeinek csoportos
kiállítása az Élettudományi
Galériában, november 5-ig.
-Trón Árpád-emlékkiállítás
az Elméleti Galériában, 5-ig.
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O Október 19., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 19., kedd, 15.30
Minden, amit a Nordic
Walkingról tudni kell. Oktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben, majd közös séta.
O Október 19., kedd, 16 óra
Egy ősz örök emlékére. Oláh
László, a Nagy Imre Társaság
Hajdú-Bihar megyei elnökének
előadása a Benedek Elek Könyvtár
és Közösségi Térben.

O Love Letters – Szerelmes levelek. Az Orlai Produkció vendégelőadását a Csokonai Irodalmi Laborban (Kossuth utca 1.) alatt láthatja a
közönség Hernádi Judittal és Gálffi Lászlóval a főszerepben
O Október 18. hétfő, 19.00
Az üveghegyen túl. A Free Style
Chamber Orchestra lemezbemutató koncertje a Kölcsey Központban.
O Október 19., kedd, 10 és 14 óra
A libapásztorlány – a Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz – a Vojtina
Bábszínház előadása.

O Október 19., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.

O Október 19., kedd, 17 óra
Könyvtári kvíz. Boruzs János
kvízmester által irányított játék a
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 19., kedd, 11 óra
A debreceni salakmotorsport
története. Helytörténeti kiállítás a
Freedom Közösségi Házban.

O Október 19., kedd, 17 és
18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 19., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Október 19., kedd, 19.30
Német requiem. A Kodály
Filharmonikusok koncertje a
Kölcsey Központ Nagytermében.

Kövesd a Facebookon is!
www.facebook.com/dehir

bulvár

DTV

gazdaság

BELFÖLD

kultúra

sport

VILÁG

életmód

DEBRECEN

HAJDÚ-BIHAR

Hírek. Tények. A lényeg.
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O Október 20–23.
Gyöngyös Kalotaszeg. Erdélyi
magyar hagyományőrző, őszi
kulturális rendezvénysorozat a
DEMKI közösségi tereiben.
O Október 20., szerda, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
O Október 20., szombat, 9 óra
Kölcsey szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 20., szerda, 10.45
Hangbújócska zenebölcsi a
Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O Vas Laci: mesés kalandra hívja a közönséget a Vojtina Bábszínház

O Október 20., szerda, 10 és 14 óra
A libapásztorlány – a Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz – a Vojtina
Bábszínház előadása a Játszószínházban.

Ferenc Középiskola diákjainak
rendhagyó tárlatvezetése a Medgyessy Ferenc Emlékkiállításban.

O Október 20., szerda, 13 óra
Homokkerti Nyugdíjasklub a
Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 20., szerda, 18.15.
Gerinciskola – mozgással az
egészségért. Előadás, gyakorlatok
Harsányi Gusztáv alternatív-mozgásterapeutával az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 20., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 20., szerda, 16 óra
Az Unio Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O Október 20., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 20., szerda, 16.30
A mozgás szabadsága. Nagyné
Halász Anna természetgyógyász
könyvbemutatója a Benedek Elek
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 20., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Október 20., szerda, 19 óra
Csárdáskirálynő – bérletszünet.
A Csokonai Színház előadása a
Lovarda Kulturális és Konferenciaközpontban.
O Október 20., szerda, 19 óra
Mendelssohnék karanténban.
Bősze Ádám szórakoztató zenetörténeti előadása a Kölcsey
Központban.
O Október 21., csütörtök
1956 – dokumentumkiállítás az
Újkerti Közösségi Házban. Megtekinthető november 5-ig.

Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz – a Vojtina
Bábszínház előadása a Játszószínházban.
O Október 21., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 21., csütörtök, 15.30
Minden, amit a Nordic
Walkingról tudni kell. Oktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben, majd közös séta.
O Október 21., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 21., csütörtök, 16.30
Slágercsütörtök – a 60-as, 70-es
és a 80-as évek slágerei, táncdalai
az Újkerti Közösségi Házban. Közreműködik az anzX és vendégei.
O Október 21., csütörtök, 17 óra
Fókuszban a Holló László Emlékház. A Medgyessy Ferenc
Középiskola diákjainak rendhagyó
tárlatvezetése a Holló László Emlékházban.
O Október 21., csütörtök, 18 óra
Sarkadi-emlékest. Filmvetítés,
előadások Sarkadi Imréről a Református Kollégiumban.

O Október 20., szerda, 16.30
Kozma László Unokatestvérek
című könyvbemutatója a DABszékházban.

O Október 21., csütörtök, 10 óra
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 20., szerda, 17 óra
Emlékezet és térhasználat
Debrecenben. Fazakas Gergely
Tamás intézetigazgató, egyetemi docens előadása a Méliuszkönyvtárban.

O Október 21., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.

O Október 21., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub
foglalkozása az Újkerti Közösségi
Házban.

O Október 21., csütörtök, 10 és
14 óra
A libapásztorlány – a Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra:

O Október 21., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Mózes ötödik könyve. Michelisz
Richárd előadása a Méliuszkönyvtárban.

O Október 20., szerda, 17 óra
Újragondolva. A Medgyessy
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O Kulisszák nélkül – E címen
jelent meg könyv Csikos
Sándorról, a Csokonai Színház
művészéről. A Kornya István
által készített életútinterjúból
megismerhetjük azt a világot,
amelyben a karcagi kisgyerekből debreceni diák lett. Megtudjuk, mi volt az ’56-os bűne.
Miért vették fel elsőre, de mégis
csak másodjára a Színművészeti
Főiskolára. Milyenek is voltak az
egri, miskolci, győri, nyíregyházi
társulatok – és a debreceni Csokonai Színház – az alatt a négy
évtized alatt, amelynek több
megszakítással, 1993 óta pedig
folyamatosan a tagja. A százötven fotóval illusztrált könyv egy
élettörténet – de több annál.
Csikos Sándor lehetőségnek
tekintette, hogy a maga életét
úgy mondja el, hogy eközben
másokról, a korról, a színház
világáról meséljen.
O Október 21., csütörtök, 19 óra
Az légy, aki vagy. A fennállásának
10. évfordulóját ünneplő Debrecen Big Band és Charlie közös
koncertje a Kölcsey Központban.
O Október 21., csütörtök, 19 óra
Csárdáskirálynő – bérletszünet.
A Csokonai Színház előadása a
Lovarda Kulturális és Konferenciaközpontban.
O Október 22., péntek, 10; 14 óra
A libapásztorlány – a Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra:
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz – a Vojtina
Bábszínház előadása a Játszószínházban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 22., péntek, 11 óra
Csak Design-vásár a Debreceni
Egyetem díszudvarán.

O Október 24., vasárnap, 16 óra
Meister Éva: Trianoni harangok.
Előadás az Unitárius imaházban.

O Október 22., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Október 24., vasárnap, 19 óra
Ha megtehetnéd. A Budapest
Bár lemezbemutató koncertje a
Kölcsey Központban.

O Október 22., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti
Könyvtárban.

O Október 25., hétfő, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.

O Október 22., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Október 25., hétfő, 14 óra
Józsai Díszítőművészeti szakkör
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Október 22., péntek, 18 óra
Dumaszínház. Mogács Dániel
önálló estje a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.

O Október 25., hétfő, 16 óra
KönyvTársasJáték. Klub a társasjátékok iránt érdeklődő felnőtteknek a Méliusz-könyvtárban.

O Október 22., péntek, 19 óra
Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak
– bérletszünet. A 6Szín Teátrum
előadása a Csokonai Irodalmi
Laborban.

O Október 25., hétfő, 16 óra
Halottak napi hárfaének – Illés
László önálló előadói estje a
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 23., szombat
Hármashegyaljai kirándulás az
aranyló ősz jegyében Varga Edit
környezeti nevelővel. Madársuli
–Tudáspróba: madárodú, madáretető, madáreleség. A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.

O Október 25., hétfő, 16 óra
Gerinctorna gyógytornász vezetésével a Józsai Könyvtár és
Közösségi Térben.

O Október 23., szombat, 20 óra
A KFT 40 éves exkluzív jubileumi koncertje a Lovardában.
O Október 24., vasárnap
Természet-kulturális fotókiállítás és Kajla-túra. A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.
O Október 24., vasárnap, 10 óra
Miénk itt a tér! Interaktív családi
programok a Vojtina Bábszínházban. 10 óra: A csúnya kislány – a
Vojtina Bábszínház előadása a
Játszószínházban.
O Október 24., vasárnap,
10.30
Vasárnapi tudomány: Távcsővel
a kézben. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Október 24., vasárnap,
15.30
Térey János: Boldogh-ház,
Kétmalom utca. A hosszúlépés.
járunk? és a debreceni Csokonai
Színház közös sétaszínháza. Indulás: Árpád tér – Kút utca sarka.

O Október 25., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületének foglalkozása a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 25., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 25., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 26., kedd, 10 óra
Múzeumi szünetelő. Egyiptom
mesés kincseinek felfedezése a
Déri Múzeumban.
O Október 26., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.
O Október 26., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 26., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
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O Október 26., kedd, 15.30
Minden, amit a Nordic
Walkingról tudni kell. Oktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben, majd közös séta.
O Október 26., kedd, 16 óra
Az Alpok legszebb tájain – Hatvani Lajos vetített képes előadása a Benedek Elek Könyvtár és
Közösségi Térben.
O Október 26., kedd, 16.30
Őszkergető. Szünidei foglalkozás 5 éves kortól a Méliuszkönyvtárban.
O Október 26., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok
a Méliusz-könyvtárban.
O Október 26., kedd, 17 óra
Könyvtári kvíz. Boruzs János
kvízmester által irányított játék a
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 26., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 26., kedd, 19 óra
Óz, a csodák csodája – bérletszünet. A Csokonai Színház
előadása a Lovarda Kulturális és
Konferenciaközpontban.
O Október 26., kedd, 19.30
Brahms-sorozat – I. hangverseny. A Kodály Filharmonikusok
koncertje a Kölcsey Központ
Nagytermében.
O Október 27., szerda, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
O Október 27., szombat, 9 óra
Kölcsey szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 27., szerda, 10.30
Őszkergető. Szünidei foglalkozás 5 éves kortól a Méliuszkönyvtárban.
O Október 27., szerda, 10.45
Hangbújócska zenebölcsi a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 27., szerda, 14 óra
Programkoordinálás az együttműködő társszervezetekkel. A
Nagy Imre Társaság programja a
Méliusz-könyvtárban.

O Madar Lili Adrienn festőművész kiállítása az Agráregyetem aulájában október 31-ig látható
O Október 27., szerda, 14 óra
Ki mit tud? nyugdíjasoknak az
Újkerti Közösségi Házban. 17.30:
Nyugdíjas teadélután az Újkerti
Közösségi Házban.

boló érzelmeink átalakítása
pozitív irányba. Előadás, gyakorlatok Domokiné Tóth Mária
reikimesterrel az Újkerti Közösségi
Házban.

O Október 27., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Október 27., szerda, 19 óra
Óz, a csodák csodája – bérletszünet. A Csokonai Színház
előadása a Lovarda Kulturális és
Konferenciaközpontban.

O Október 27., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 27., szerda, 16 óra
Az Unio Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O Október 27., szerda, 16.30
Csikos Sándor – kulisszák nélkül. Kornyai István az Érdemes
és Kiváló Művészről szóló
könyvének bemutatója a DABszékházban.
O Október 27., szerda, 17 óra
A „Margit” – a legendás debreceni fürdő története a Méliuszkönyvtárban.
O Október 27., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 27., szerda, 17 óra
Újragondolva. A Medgyessy
Ferenc Középiskola diákjainak
rendhagyó tárlatvezetése a Medgyessy Ferenc Emlékkiállításban.
O Október 27., szerda, 18.15.
Negatívból pozitív – Rom-

O Október 28., csütörtök,
10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a
Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 28., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.
O Október 28., csütörtök, 10 óra
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 28., csütörtök, 10 óra
Múzeumi szünetelő. Egyiptom
mesés kincseinek felfedezése a
Déri Múzeumban.
O Október 28., csütörtök, 10.30
Őszkergető. Szünidei foglalkozás 5 éves kortól a Méliuszkönyvtárban.
O Október 28., csütörtök, 14 óra
Lackfi János előadása a Méliuszkönyvtárban.
O Október 28., csütörtök, 15.30
Minden, amit a Nordic
Walkingról tudni kell. Oktatás a
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Józsai Könyvtár és Közösségi Térben, majd közös séta.
O Október 28., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.
O Október 28., csütörtök,
17 óra
Óz, a csodák csodája – bérletszünet. A Csokonai Színház
előadása a Lovarda Kulturális és
Konferenciaközpontban.
O Október 28., csütörtök, 17 óra
Fókuszban a Holló László Emlékház. A Medgyessy Ferenc
Középiskola diákjainak rendhagyó
tárlatvezetése a Holló László Emlékházban.
O Október 28., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Józsué
könyve. Tonhaizer Tibor előadása a Méliusz-könyvtárban.
O Október 28., csütörtök, 18 óra
Kulisszák – Ráckevei Anna beszélgetéssorozata a Csokonai
Irodalmi Laborban.
O Október 29., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 29., szerda, 14 óra
Idősek hónapja programsorozat
záró ünnepsége az Újkerti Közösségi Házban.
O Október 29., péntek, 15 óra
Tóth Pál idegenvezető, helytörténeti kutató előadása a Benedek Elek Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 29., péntek, 17 óra
Magyarnóta- és operettgála a
VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Október 29., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszkönyvtárban.
O Október 29., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek
a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Október 29., péntek,
18 óra
Miért szeretünk olvasni? Beszélgetés az irodalomterápiáról a
Csokonai Irodalmi Laborban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Október 29., péntek, 19 óra
Olasz est a Simonffy utcai
Ifiházban.

a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában. Megtekinthető
december 5-ig.

O Október 29., péntek, 19.30
Love Letters (Szerelmes levelek)
– bérletszünet. Az Orlai Produkció vendégelőadása a Csokonai
Irodalmi Laborban.

O November 2., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.

O Október 30., szombat
Halloween-party – Bátrak erdeje.
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.
O Október 30., szombat
Halloweeni programok. Rémületesen jó játékok, szörnyen jó
kézműves feladatok és mesék a
Méliusz-könyvtárban.

O November 2., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptom Klub
előadássorozata a Méliuszkönyvtárban.
O November 2., kedd, 17 óra
Foltokban gondolkodva. A
hajdúszoboszlói Gyógyvíz Foltvarró Kör kiállítása a Benedek Elek
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 30., szombat, 10.30
Halloween-napi játszóház az
Újkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O November 2., kedd, 19 óra
Händel: Theodora. A Capella
Savaria és a Purcell Kórus hangversenye a Kölcsey Központ Nagytermében.

O Október 30., szombat, 11 és 13
óra
Családi foglalkozás a
DigITérben. Interaktív foglalkozások az Agórában.

O November 3–7.
A tudomány hete. A magyar
tudomány napja és a tudomány
világnapja alkalmából előadások
az Agórában.

O Október 30., szombat, 15 óra
Hagyományőrző családi délután
a Simonffy utcai Ifiházban.

O November 3., kedd, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.

O Október 30., szombat, 21 óra
A Be Massive halloweeni koncertje a Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 31., vasárnap, 7 és 14
óra között
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei Stadion északi parkolójában.
O Október 31., vasárnap, 10 óra
Vas Laci – a Vojtina Bábszínház
bemutatója a Színházteremben.
10 óra: A virágot tépő lány – a
Vojtina Bábszínház kamarajátéka a Játszószínházban.
O Október 31., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány:
Titokzatos denevérek. Ismeretterjesztő programsorozat az
Agórában.
O Október 31., vasárnap, 17 óra
Halloween-parti a Nagyerdei
Kultúrparkban.
O Október 31., vasárnap, 19 óra
A Leander Kills koncertje a Lovardában.
O November 2., kedd
A Debreceni fotóklub kiállítása

O November 3., szerda, 9 óra
Kölcsey szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O November 3., kedd, 10.45
Hangbújócska zenebölcsi a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 3., szerda, 13 óra
Homokkerti Nyugdíjasklub a
Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 3., szerda, 16 óra
Az Unio Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O November 3., szerda, 17 óra
Újragondolva. A Medgyessy
Ferenc Középiskola diákjainak
rendhagyó tárlatvezetése a
Medgyessy Ferenc Emlékkiállításban.
O November 03., szerda, 17 óra
200 éves a görög forradalom
és felkelés. Az 1821 március 25-i
forradalom és szabadságharc története. Sarantis Mantzurakis előadása az Újkerti Közösségi Házban.
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O November 03., szerda,
18 óra
Álomban. Barbara
Chondromatidou festő kiállítása
az Újkerti Közösségi Házban. Megtekinthető: november 19-ig.
O November 4., csütörtök, 10 óra
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O November 4., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Bírák
könyve. Ócsai Tamás előadása a
Méliusz-könyvtárban.
O November 5., péntek
Belső Csend – képek a 2020-as
virtuális Tavaszi Tárlatból a Kölcsey Központban. Megtekinthető
november 28-ig.

O November 4., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.

O November 5., péntek, 14.30
A magyar nyelv napja. Játékos
könyvtári foglalkozás, anyanyelvi
fejtörők az István Úti Könyvtárban.

O November 4., csütörtök, 16 óra
Nagy Zoltán festő-fotós Tévelygéseim című 80. születésnapi
kiállítása a DAB-székházban.

O November 5., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti
Könyvtárban.

O November 4., csütörtök, 16.30
Slágercsütörtök – a 60-as, 70-es
és a 80-as évek slágerei, táncdalai
az Újkerti Közösségi Házban. Közreműködik az anzX és vendégei.

O November 5., péntek, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja. Zene, vetítés, beszélgetés
Karády Katalinra emlékezve a
Méliusz-könyvtárban.

O November 4., csütörtök, 17 óra
Fókuszban a Holló László Emlékház. A Medgyessy Ferenc
Középiskola diákjainak rendhagyó
tárlatvezetése a Holló László Emlékházban.

O November 5., péntek, 17 óra
A cívisváros régészeti öröksége.
Az elmúlt évtizedek új kutatásait bemutató régészeti előadássorozat. Kolozsi Barbara és Hága
Tamara muzeológusok vetített
képes előadása a Déri Múzeumban.

O November 4., csütörtök, 17.30
Tizenkét alkalmas ingyenes
online tréning az American
Corner Debrecen szervezésében a
Méliusz-könyvtárban.
O November 4., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub
foglalkozása az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 5., péntek, 18.30
Jack Cole daloskönyve. Verses,
zenés utazás részese lehet Mészáros Ibolya és Nagy Tamás előadásában a Karakter 1517 Kávézóban.
O November 6-7.
Természet-kulturális fotókiál-

lítás. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.
O November 6., szombat, 10.30
Márton-napi mesés ismeretterjesztő foglalkozás gyerekeknek
az Újkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 6., szombat, 11 és
13 óra
Családi foglalkozás a
DigITérben. Interaktív foglalkozások az Agórában.
O November 6., szombat, 15 óra
Váradi Katalin, a HATÁr-sorSOKkiállítás kurátorának Trianon és a
zene előadása és a Sol Oriens kórus koncertje a Déri Múzeumban.
O November 6., szombat, 16 óra
Nótaest a Délibáb Nótaegyesület szervezésében a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O November 7., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mágikus
víz. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 8–10.
50. Debreceni Irodalmi Napok.
Irodalmi programsorozat több
helyszínen.
O November 8., hétfő
Szabó Magda Prózamondó
Fesztivál a Méliusz-könyvtárban.
O November 8., hétfő, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
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O November 8., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi Házban.
O November 8., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 8., hétfő, 19 óra
Zséda – Kökény Attila:
Hello. Koncert a Kölcsey Központban.
O November 9., kedd
Szalajkavölgyi hangulatok.
Fotókiállítás Masits István
anyagából az Újkerti Közösségi
Házban.
A kiállítás megtekinthető november 30-ig.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 10., szerda, 17 óra
Újragondolva. A Medgyessy
Ferenc Középiskola diákjainak
rendhagyó tárlatvezetése a
Medgyessy Ferenc Emlékkiállításban.
O November 10., szerda,
17 óra
Az ország Ludas Matyija –
Soós Imre élete. Vajda Mária
muzeológus előadása a Méliuszkönyvtárban.
O November 10., szerda, 18.15
Ezoterikus önismeret-világismeret – a Tarot. Előadás, beszélgetés
Kövesi Péter spirituális tanítóval az
Újkerti Közösségi Házban.

O November 9., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.

O November 10., szerda, 19 óra
Az üvegcipő. Molnár Ferenc vígjátéka két részben a Körúti Színház előadásában a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.

O November 9., kedd, 16 óra
Debreceni Irodalmi Napok.
A figyelem című panelbeszélgetés a Nagyerdei Víztoronyban.
18.15: Az Alföld-díjasok estje.

O November 11., csütörtök,
10 óra
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O November 9., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok
a Méliusz-könyvtárban.

O November 11., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.

O November 9., kedd, 17 óra
Kedd – Könyvtár – Költők.
Verskedvelők körének találkozója
a Benedek Elek Könyvtár és
Közösségi Térben.

O November 11., csütörtök, 15 óra
Az Aktív Életért Klub foglalkozása. A játék kapcsolatépítő szerepe – Gesztelyi Tamás interaktív
előadása a Petőfi Emlékkönyvtár
és Közösségi Térben.

O November 10., szerda, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
O November 10., szerda, 9 óra
Kölcsey szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 11., csütörtök, 17 óra
Fókuszban a Holló László Emlékház. A Medgyessy Ferenc
Középiskola diákjainak rendhagyó
tárlatvezetése a Holló László Emlékházban.

O November 10., szerda, 10.46
Hangbújócska zenebölcsi a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O November 11., csütörtök,
17.30
Tizenkét alkalmas ingyenes
online tréning az American
Corner Debrecen szervezésében a
Méliusz-könyvtárban.

O November 10., szerda, 14 óra
Programkoordinálás az együttműködő társszervezetekkel.
A Nagy Imre Társaság programja
a Méliusz-könyvtárban.

O November 11., csütörtök,
18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Ruth
könyve. Csizmadia Róbert előadása a Méliusz-könyvtárban.

O November 10., szerda,
16 óra
Az Unio Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.

O November 11., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub
foglalkozása az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 11., csütörtök, 19 óra
Fény-Képek. A Kodály Kórus
Debrecen koncertje a Pásti utcai
zsinagógában.
O November 12., péntek, 20.30
A The Devil’s Trade koncertje a
Nagyerdei Víztoronyban.
O November 13., szombat
Márton-napi vidám népszokások. Gyere és ismerd meg Gedeon
urat! – a Madársulival. A Zsuzsi
Erdei Vasút programja.
O November 13., szombat, 9 óra
A Főnix Irodalmi Kör foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O November 13., szombat, 10 óra
Interaktív családi délelőtt a
magyar nyelv napja alkalmából
az Újkerti Közösségi Házban.
O November 13., szombat, 13 óra
Családi nap – Mezolit-nap.
Családi programok az Elveszett
Paradicsom – a mezolit vadászok
letűnt világa című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan a Déri Múzeumban.
O November 14., vasárnap, 7 és 14
óra között
Debreceni régiségvásár a
Nagyerdei Stadion északi parkolójában.
O November 14., vasárnap
Természet-kulturális fotókiállítás és Kajla-túra. A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.
O November 14., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mágikus
víz. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O November 14. vasárnap, 19 óra
A Retro Páholy. A legnagyobb
filmslágerek az eredeti előadók
tolmácsolásában a Kölcsey Központban.
O November 15–19.
Újkerti egészséghét az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 15., hétfő
Sarkadi Dezső festőművész
kiállítása a Petőfi Emlékkönyvtár
és Közösségi Térben.
O November 15., hétfő, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti K. Házban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O November 15., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O November 17., szerda, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 15., hétfő,
19 óra
Gáz van, Babám! Bródy Jánoskoncert a Kölcsey Központban.
O November 16., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.

O November 17., szerda, 9 óra
Kölcsey szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.

O November 17., szerda, 18.15
Mindenszentek havában – dimenzióváltás, változás, váltás.
Előadás, beszélgetés Borsos László
asztrológussal az Újkerti Közösségi
Házban.

O November 17., szerda, 10.45
Hangbújócska zenebölcsi a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O November 18., csütörtök, 10 óra
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O November 17., szerda, 13 óra
Homokkerti Nyugdíjasklub a
Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O November 18., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.

O November 16., kedd, 16 óra
Csanády György, a székely Himnusz költője. Bakó Endre író,
irodalomtörténész előadása a
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi Térben.
O November 16., kedd, 16.30
Priskin Annamária régész, a kiállítás kurátorának tárlatvezetése
az Elveszett Paradicsom –
a me-zolit vadászok letűnt világa
című kiállításon a Déri Múzeumban.
O November 16., kedd, 19.30
A bécsi klasszika és romantika
útjain. A Kodály Filharmonikusok koncertje a Pásti utcai zsinagógában.

O November 17., szerda, 16 óra
Az Unio Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O November 17., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség.
Különleges zenei csemegék Jäger
Éva zenepedagógus, énekművész
és vendégei tolmácsolásában a
Méliusz-könyvtárban.
O November 17. szerda, 18 óra
Traccs! Beszélgetőest sorozat a

Zenével
könnyebb...

www.radiolike.hu

Kölcsey Központban. Vendég Dr.
Zacher Gábor.

O November 18., csütörtök,
16 óra
Trianon: Egy feldarabolt ország
szétszakított népének ősisége a
Kárpát-medencében. Fábián Pál
őstörténet-kutató vetített képes
előadása Benedek Elek Könyvtár
és Közösségi Térben.
O November 18., csütörtök, 17.30
Tizenkét alkalmas ingyenes
online tréning az American
Corner Debrecen szervezésében a
Méliusz-könyvtárban.

RadioLike

A RadioLike applikációja már letölthető iOS
és Android operációs rendszerű eszközökre is!
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O November 18., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Sámuel első és második könyve.
Hegyes Horváth Géza előadása a
Méliusz-könyvtárban.
O November 18., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub
foglalkozása az Újkerti Közösségi
Házban.
O November 19., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti
Könyvtárban.
O November 19., péntek, 15 és
17 óra
A Székelyföldi Legendárium
animációs filmsorozatának első
évada az Apolló moziban.
O November 19., péntek, 18 óra
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.
O November 19., péntek, 20 óra
Hétköznapi Csalódások – Csókol
Attila lemezbemutató koncertje
a Nagyerdei Víztoronyban.
O November 20., szombat
Pihen az erdő – erdőismereti túra Varga Edit környezeti
nevelővel. Hogyan vészelik át
a téli időszakot a madarak? – a
Madársulival. A Zsuzsi Erdei Vasút
programja.
O November 20., szombat, 10.30
Harry Potter mágikus
világa – családi vetélkedő az
Újkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 20., szombat, 11 és
13 óra
Családi foglalkozás a
DigITérben. Interaktív foglalkozások az Agórában.
O November 21., vasárnap
Természet-kulturális fotókiállítás és Kajla-túra. A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.
O November 21., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A trópusi
növények titkai. Ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.
O November 22., hétfő, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti Közösségi
Házban.
O November 22., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Ho-

mokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 23., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.
O November 23., kedd, 15 óra
Adventre hangolva. Kiállítás az
Újkerti Közösségi Ház kézműves
közösségeinek munkáiból.
Megtekinthető december 27-ig.
O November 23., kedd, 16 óra
Európa legszebb főterei. Nagy
Attila vetített képes előadása a
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi Térben.
O November 23., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok
a Méliusz-könyvtárban.
O November 23., kedd, 19.30
Illés próféta oratóriuma.
A Kodály Filharmonikusok és a
Kodály Kórus koncertje a Kölcsey
Központ Nagytermében.
O November 24., szerda, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíjasoknak az Újkerti K. Házban.
O November 24., szerda, 9 óra
Kölcsey szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O November 24., szerda, 10.46
Hangbújócska zenebölcsi a Homokkerti Könyvtár és K. Térben.
O November 24., szerda, 16 óra
Az Unio Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O November 24., szerda,
16.30
Sipos László Költőkkel a világ
körül című vetített képes előadása a DAB-székházban.
O November 24., szerda, 18.15
A kristályfák élete. Előadás, beszélgetés Domokiné Tóth Mária
reikimesterrel az Újkerti K. Házban.
O November 24., szerda, 19 óra
Páros hármas. Vígjáték két részben a Spirit Színház előadásában
a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O November 25., csütörtök, 10 óra
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O November 25., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.
O November 25., csütörtök, 17.30
Tizenkét alkalmas ingyenes
online tréning az American
Corner Debrecen szervezésében a
Méliusz-könyvtárban.
O November 25., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem –
A királyok első és második
könyve. Szőllősi Árpád előadása a
Méliusz-könyvtárban.
O November 26.
Debreceni adventi vásár.
Ünnepi hangulat a Kossuth téren,
a Piac utcán és a Dósa nádor téren
de-cember 23-ig.
O November 26., péntek,
15 óra
Híres magyar emigránsok.
Tóth Pál idegenvezető, helytörténeti kutató előadása a Benedek
Elek Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 26., péntek,
17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszkönyvtárban.
O November 27., szombat, 11 és
13 óra
Családi foglalkozás a
DigITérben. Interaktív foglalkozások az Agórában.
O November 27., szombat, 19 óra
Az Elefánt koncertje a Nagyerdei Víztoronyban. Vendég Platon
Karataev.
O November 28., vasárnap, 7 és
14 óra között
Debreceni régiségvásár a
Nagyerdei Stadion északi parkolójában.
O November 28., vasárnap,
10.30
Vasárnapi tudomány: Alkossunk
naprendszert. Ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.
O November 29., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O November 30., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz-könyvtárban.
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Székelyföldi Legendárium

O IRÁNY AZ APOLLÓ! Debrecen egyetlen art
mozija 2012-ben ünnepelte 100. születésnapját.
Az Apolló a hét hét napján remek filmekkel, igazi
mozis élménnyel várja a közönséget. A műsorról és
minden fontos részletről az apollomozi.hu oldalon,
illetve a facebook.com/apollomozi oldalon tudnak
tájékozódni. A jegypénztár hétfőtől péntekig 14.30
és 20.45 óra között tart nyitva, szombaton és
vasárnap 12.30 és 20.45 között.

Különleges filmvetítés helyszíne lesz november 19-én,
15 és 17 órától az Apolló mozi Soós Imre-terme, ahol
a Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozatát, ezt a tíz
epizódból álló, egyórányi animációs filmet láthatja a
közönség.
Két testvér, Zete és Rika belecseppennek – Nagyapó
segítségével – a székely legendák titkos világába. Rika
megfontolt és kitartó, az öccse, Zete pedig furfangos
és bátor. Miután Nagyapó elmesélte az unokáinak a
Baczóné mondáját, a két kíváncsi gyermek felmegy titokban az Egyeskőhöz, ahol megtalálják a Varázspatkót,
aminek varázsereje van, át lehet látni vele a legendák
világába. Kiderül, hogy valójában egy egész mesevilág
veszi őket körbe. De azóta az Ördög sem nyugszik, meg
akarja szerezni a varázspatkót. Zetének és Rikának a
játék most már a legendák megmentése a pusztulástól. Nagyapó és Szőr Manó segíti őket, hogy a gonosz
Ördögöt le tudják győzni. Van egy varázsfa a Nagyapó
kertjében, csak itt vannak biztonságban, mert ez a
Tündérvilág közepe; innen tudják kifigyelni, ha az Ördög
valahol egy legendát el akar pusztítani, és innen tudnak
könnyedén eljutni a történetek helyszíneire.
A gyermekek minél több legendát megmentenek és
meg is tanulnak, annál erősebbek és okosabbak lesznek,
így könnyen túljárnak az ördög csatlósai – Csetlik és
Botlik – eszén.
A vetítésre jegyek 500 forintos áron válthatók.

Nem csak a fiatalokat várja a MUST
A Debreceni Egyetemi Színház szervezésében útjára indult idén októberben a MUST – Ifjúsági és Egyetemi
Összművészeti Találkozó október 11.
és 23. között. Ahogy Lakó Zsigmond,
a DESZ vezetője nyilatkozta, a Csokonai Színházzal közösen keltik életre ezt a sorozatot, amire nemcsak a
fiatalokat várják, hanem mindenkit,
akit érdekel a kultúra világa.
Eddig színházi programok, tárlatmegnyitó, koncertek, irodalmi
programok színesítették a kínálatot.
Az előttünk álló időszakban pedig a
MUST része lesz a Malter rövidfilmfesztivál október 15-én és 16-án

az Apolló Moziban, valamint 15-én
19 órától a Vojtina Bábszínházban
Debrecslam esten vehet részt a
közönség. Október 17-én, 17 órától
a SZESZ (Szegedi Egyetemi Színház)
hozza el kabarémontázsát Rejtő
Jenő: „mint egy költői hasonlat”
címmel, 19 órától pedig – a VIII. Debreceni Egyetemi Színjátszó Találkozó
keretében – az Alkalmi Társulat az
Ezredik éjszaka című darabot játssza
a DESz24-ben (Batthyány utca 24.),
Dorde Lebovic, a 20. századi szerb
drámairodalom különös hangulatú
abszurd tündérmeséjét.
Október 20-án +SHE+ és ajsa
luna-koncert lesz a Pusztahang szervezésében a Nagyerdei Víztoronyban.
Az erőteljes +SHE+ művésznév
Corina Sucarovot takarja, aki egy
fiatal bukaresti színésznő és modell.
Első magyarországi kalandja Debrecenbe vezeti a szólóban játszó,
különleges hangú és öltözékében is
friss divatot diktáló művészhölgyet.
Az est másik szereplője ajsa
luna lesz, akire sokan Z-generációs
Hamupipőkeként utalnak, míg mások

a magyar nyelvű pop új üdvöskéjét
látják benne.
Október 22-én a DESZ produkcióját, a Tartuffe című előadást
láthatjuk a VIII. Debreceni Egyetemi
Színjátszó Találkozó keretében a
Kossuth utca 1. szám alatti színházi
térben (új nevén a Csokonai Irodalmi
Laborban), míg 23-án a pécsi Janus
Egyetemi Színház hozza el Kezembe temetem forró arcomat című
dokumentumjátékát, mely naplók,
visszaemlékezések, levelek, újságcikkek, értesítők, hirdetések, versek
és regényrészletek felhasználásával
készült.
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OB I-es együtteseket
küld harcba jövőre a
debreceni teniszsport
A Debreceni Egyetem női teniszcsapata újoncként
helytállt a legmagasabb osztályban, de ennek ellenére nem sikerült megragadnia a Szuper Ligában, így a
2022-es esztendő feladata az lesz, hogy ismét kiharcoljuk a legjobbak közé jutást – mondta Bágyi Kinga,
a DEAC csapatkapitánya, értékelve a csapatbajnoki
szereplést, mely során a korábbi bajnok Kiskút TK és
a címét megvédő MTK volt a debreceniek csoportellenfele (mindkét összecsapás 2–5-ös eredménnyel
zárult), s aztán az osztályozón hatalmas csatát vívtak
Matkó Rékáék Budapesten a Fortuna SE gárdájával.
A házigazda fővárosiak 4–3-ra nyertek, így a DEAC
búcsúzott – remélhetőleg csak egy idényre – az elitmezőnytől, s szerepel 2022-ben az OB I-ben.
Az urak az OB II-ből közelítve jutottak fel – idei
eredményeik alapján – ebbe az osztályba. Nagy
erőkkel szállhattak harcba, miközben a város és az
egyetem támogatását is megkapták. A debreceni férfi
teniszsportban hosszan tartó, szervezett építkezésnek
lehettünk a szemtanúi az elmúlt esztendőkben.
A csapatban egyelőre csak két utánpótláskorú
játékos szerepel, a másik kettő a harmadosztályban
szintén bajnoki címre törő gárdában játszik. A hosszú
távú cél azonban a Varga Ákos vezetőedző és kollégái, Máthé Gábor, Novák Alfréd, Tóth Lajos és Szilágyi
Bence által a DEAC-ban nevelt teniszezők fokozatos
beépítése az együttesekbe.
− Lassan hat éve, hogy minden évben ott voltunk
a feljutás közelében, négyszer megnyertük a másodosztályt, a saját árnyékunkon azonban egyszer sem
tudtunk átlépni – beszél az előzményekről a DEAC-

A bajnokcsapat fotója, balról jobbra: Ádor Zsolt DSCmenedzser, Szilágyi Bence, Nyíri Tamás, Szentkirályi Péter, Léka Péter, Máthé Gábor. Guggolnak: Bencző Balázs,
Barabás Bence, Bellér Gábor, Szabó Zoltán, Matkó Zoltán. Hiányoznak a képről: Almási Ádám, Békési Zoltán,
Géczy Gábor, Molnár Ákos, ifj. Varga Ákos, Varga Ákos

DSC kapitánya, Bellér Gábor. – Két éve – egy visszalépés miatt – végül mégiscsak szerepelhettünk az első
osztályban, de győzelem nélkül gyorsan visszaestünk
a szezon végén. Boldogok vagyunk, hogy feljutottunk,
de az eddigieknél okosabban és megfontoltabban
kell csapatot építenünk, és a felkészülést is az első
osztályhoz méltóan kell majd megszerveznünk.
A DEAC-DSC számára különleges esztendő volt
az idei, ugyanis – egyesített erőkkel – szinte egész
Debrecenért szállhattak harcba, miközben a város és
az egyetem támogatását is megkapták. S bár végül a
Real Team kiszállt a kezdetben tervezett hármasból, a
helyi összefogás így is igen erős maradt.
– Szeretnénk egy igazi piramist felépíteni, az OB
III-tól egészen az OB I-ig, s úgy néz ki, idén ez meg is
valósulhat, ha valamennyi csapatunk egy osztállyal
feljebb lép. A 15–17 évesek például a megyei együttesben erősödtek, de a közös edzésekre is gyakran
eljöttek. Egy körülbelül húsz-huszonkét fős kerettel
dolgoztunk folyamatosan, amelynek kétharmadát a
DEAC játékosai adták, s a legnagyobb tudatossággal
vontuk be szép lassan az utánpótláskorúakat is.

Éremesővel zárták a szezont
Megkoronázta idei sikereit a Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület, hiszen 43 éremmel térhetett haza
Hódmezővásárhelyről, a Unity for Passion Dance Fest
elnevezésű táncversenyről.
Takács-Pántya Barbara, az egyesület elnöke és
művészeti vezetője arról számolt be, hogy a Feeling
fiatal és még fiatalabb táncosai összességében 24
arany-, 13 ezüst- és 6 bronzérmet szereznek a meg-

mérettetésen, ahol 90 versenyzőjük 47 koreográfiát
mutatott be.
Az egyesületnek ez volt a szezon utolsó versenye.
A táncosok utoljára mutathatták be ez évi produkcióikat. Ezután a figyelem már arra irányul, hogy
kemény edzésekkel és sok új „koreóval” készüljenek a
következő évadra, amelyben Takács-Pántya Barbara
szerint újabb fejlődési szintet szeretnének megugrani.
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Négyből négy
„Kimaxolták” a bajnoki rajtot a Loki kézisei
Amikor elkészült a DVSC
Schaeffler női kézilabdacsapatának sorsolása. Remélhető volt,
hogy a gárdának lesz esélye sok
pontot gyűjteni az első periódusban. Lett is...

pikantériát adott az összecsapásnak a tény, hogy a Loki mesterének egykori csapata ellen kellett
bizonyítani. A találkozó aztán
– a várakozásnak megfelelően
– hatalmas csatát és végletekig kiélezett küzdelmet hozott,
Persze, senki sem gondolta, hogy
melyben a DVSC – lankadatlan
ez sétagalopp lesz az utóbbi
küzdéssel – az utolsó öt percben
esztendőkben a két BL-csapat
fordítva gyűrte le a nagy riválist.
mögötti, egyre kiegyenlítettebb
A mumus ellen is sikerült tehát
mezőny nagy tülekedésében. A
győzni, így alakult ki a négy per
Loki – Szilágyi Zoltán tétmeccses
négyes hibátlanság.
debütálásakor – hazai pályán
Visszatekintve a
a Kisvárdát verte, majd a
négy mérKarina Jezsikava
roppant harcos szomkőzésre, a
jó játékkal tért
bathelyiek otthonából
legnagyobb
vissza
pozitívumhozta haza a két
bajnoki pontot.
nak – a
Ezek után papírmegszerforma-győzelemzett nyolc
nek ígérkezett az
ponton
kívül – az
újonc Budaörs elleni
megmérettetés a Hótekinthető,
dosban. A debreceniek
hogy a mabehúzták a meccset, ám
kulátlan mérleigencsak meg kellett küzdeni
get korántsem
ezúttal is a sikerért.
hibátlan teljesítménnyel
Negyedik nekifutásra követkehozták össze a lokisták. A mérzett a Vác elleni idegenbeli derbi,
kőzések közös ismérve ugyanis
ami egyrészt vérbeli rangadónak
a napnál is világosabb: a csapat
ígérkezett a közvetlen rivális
kivétel nélkül a második félidőellen, amelyik az utóbbi időben
ben kerekedett ellenfelei fölé,
meglehetősen sok borsot tört a
az első játékrész mérsékeltebb
teljesítményei után. Azt pedig,
lokisták orra alá. Másrészt külön

Jól sikerült a csapat
bajnoki startja

hogy a fordulat mikor következett
be, értelemszerűen következett
az aktuális ellenfél játékerejéből.
Ebből a tényből két konklúzió
is levonható: a második félidős
sebességváltások a csapat jó
erőnléti állapotáról árulkodnak,
az első félidős „csikorgó” játék
pedig azt jelzi, bőven vannak
a csapatban még kiaknázatlan
lehetőségek.
Mindenekelőtt ilyen lehet,
ha a gárda legeredményesebb
játékosa, Kovács Anna – aki
a térdoperációja után csak a
Vác ellen játszott eddig néhány
percet – formába lendül. Az is
sokat nyomhat majd a lapban,
ha poszttársa, Planéta Szimonetta, a Vác elleni meccs egyik
hőse tartósítani tudja a legutóbbi
meccsen mutatott támadójátékát. Szintén komoly pluszpotenciál rejlik, például, abban
is, ha a csapat brazil légiósa,
Mariana Costa tétmeccseken is
megmutatja azt a tudását, amit
edzéseken igen.
Szóval, a Loki még bőven fejlődőképes. A folyamatos épülésre
nagy szükség is lesz, hiszen az
egyre nehezebb ellenfelek mellett
közeleg a fellépés a nemzetközi
porondon is...
Kép és szöveg: Gurbán György
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Készen áll az új kihívásokra a debreceni
kardtündér
A tokiói olimpián is szerepelt Battai
Sugár Katinka – egyedüli magyar
női vívóként – a párizsi ötkarikás
játékokig szóló támogatást kapott.
Debreceni sportoló még soha nem
részesült ilyen elismerésben.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2024-ben esedékes párizsi
olimpiáig hirdetett ösztöndíjat fiatal
tehetségeknek. Egy férfit és egy
nőt jelölhetett a hazai szövetség
elnöksége. A választás a párbajtőröző Andrásfi Tiborra, illetve az
Interfencing Debrecen SE tehetségére, a kardozó Battai Sugár
Katinkára esett.
Sugi minden idők legfiatalabb
magyar vívója volt a tokiói olimpián.
Battai Sugár Katinka, miután az
utánpótlás-versenyeken mindent
megnyert, 16 évesen bemutatkozott
a felnőtt válogatottban. Még mindig
csak 18 éves, de már most olyan
dolgot vitt véghez a sportban, ami a
legtöbbeknek csak álom marad. Az
Interfencing Debrecen SC kardvívója
szerepelt már egy olimpián.
– Az olimpiai faluban lakni
– megtapasztalni annak forgatagát – fantasztikus volt még akkor
is, ha a japánok a Covid-járvány
miatt roppant szigorú biztonsági
intézkedéseket vezettek be. Például
az étkezőkben elég nehézkes volt
a beszélgetés, mert plexifalak

voltak az emberek között, de így is
felejthetetlen érzés volt az olimpiai
falu lakójának lenni. Úgy érzem,
szakmai-lag rengeteget tanultam.
Miután az egyéni versenyben nem
indultam, csak a csapatversenyen,
sok időm volt a megfigyelésre. Testközelből láthattam a világklasszisok
minden rezdülését, mit hogyan
csinálnak, milyen helyzetekre hogyan reagálnak, hogyan készülnek,
hogyan koncentrálnak. Arról nem is
beszélve, miután a saját sportágunk versenyein részt vehettünk
nézőként, láthattam – többek között
–, hogyan nyeri meg a harmadik
olimpiai aranyérmét Szilágyi Áron.
Saját szerepléséről, a jövőt illető
tervekről ezt mondta:
– Volt már úgy a korábbi versenyeimen, hogy stresszeltem, mielőtt
vívni kezdtem volna. És az nagyon
nem mindegy, hogy stressz van

Valcer-sikerek

Több kategóriában is örülhettek a valceresek, mivel ös�szesen három bajnoki címet szereztek Szombathelyen, a
Táncsport magyar bajnokságon. A kétnapos viadalon az

benned, vagy drukk. Most szerencsére a drukk, az egészséges versenyláz kapott el, amikor kiderült,
hogy beállok a csapatverseny során.
Ezért a mérsékeltebb kezdés után
belejöttem. Nem lehetek elégedetlen az összteljesítményemmel.
A közeljövőben is sok versenyen
lesz lehetőségem, hiszen még a
junior korosztályban is vannak
tennivalóim, nem csak a felnőtt
mezőnyben. Ami a harcosságomat
illeti, szerintem az önbizalmamon
még van javítanivaló; mentálisan
is magasabb szintre kell jutni. Meg,
persze, minden máson, az erőnléten, a technikán is.
Az Ady-gimnázium olimpikonja
mostanában a szalagavatói tánclépéseket is gyakorolja, s – tervei
szerint – a Debreceni Egyetemen
szeretne pszichológiát tanulni, a
sportpszichológiára szakosodva.

ország legjobb párosai léptek parkettre a legkisebbektől
a legprofibbakig, hogy országos bajnoki címet szerezhessenek. Összesen 13 párossal képviselték a debreceni
színeket a Valcer Táncstúdió versenyzői, akik három
bajnoki címet szereztek.
A professzionista standard kűr kategória legjobbja
lett a többszörös bajnok Budai Attila és Barna Lilla.
Első alkalommal szerzett magyar bajnoki címet
debreceni színekben a junior I. standard kategóriában
Fehér Erik, Terdik Tímea, illetve szenior II. korosztály, latin
mezőnyben: Kiss Mihály (Oktogon), Nagy Noémi (Valcer)
páros.
A bajnokság két napja alatt összesen 3 arany-,
2 ezüst- és 3 bronzérmet, illetve 10 döntős helyezést
táncoltak össze a valceresek.
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Merre tart az úton a Loki?
A bajnokság egynegyede pergett le,
s a DVSC két győzelemmel, valamint
3-3 döntetlennel a tabella nyolcadik
helyén áll. Középmezőny, állapíthatnánk meg a begyűjtött 9 pont alapján, de a 12 csapatos mezőnyben
nincs középmezőny, hiszen fordulóról
fordulóra módosul a kiesésétől
veszélyeztetettek száma, miközben a
nemzetközi szereplést jelentő helyek
közül is csak az immár valóban
európai szint felé tartó FTC pozíciója
tűnik biztosnak.
A többiek akár mindannyian
reménykedhetnek valamely kupa
selejtezőjébe felkapaszkodni – akár
a Loki is. De legyünk realisták: nem
kizárt ugyan, de igencsak kevés az
esély a részvétel kiharcolására. S aztán az onnan tovább kecmergésre.
Meg is fogalmazták a klubéletet
átszervező sportvezetők, s a futballszakmában érdekeltek:
ebben az idényben a csapatépítés, a biztonságos bennmaradás a cél.
Amit az eddigi nyolc fellépésen
láttunk, tökéletesen egybecseng
ezekkel az elképzelésekkel. Toldi
Gábor és Huszti Szabolcs edzői duója
nem varázsolt a Nagyerdőn, ám
kétségtelen, hogy olyan építkezésbe
kezdett, amelynek látszanak az alapjai. Nyugodt, türelmes, sok átadásra
alapuló játék, mely során senki sem
fél attól, hogy éppen nála a labda.
Kevesebb a „majd csak lesz valami”
elképzelést tükröző ívelgetés, s több
a kivárásra játszó passzolgatás, s
aztán a gyors megugrás. A pontrúgásoknál is vannak kidolgozott,
tervszerű szituációk.
Elméletben szép gondolatok. A
gyakorlatban még akadozó gépezet.
Magyarázat erre az összeszokottság hiánya, a sok sérülés, az
állandóan változó keret. A kapuban

Kosicky és Gróf egyaránt NB I-es
szintű játékos, alkalmanként átlag
feletti teljesítménnyel. A támadó
szekcióra sem lehet panasz; a 19
gól (meccsenként több mint kettő)
kifejezetten jónak számít. S biztató
az is, hogy nem csupán a
házi rangsorelső Ugrai
Roland (7 gól), hanem további nyolc
játékos osztozott
a találatokon.
A középpályás szekció
nagy erőssége
Dzsudzsák Balázs, aki csapatkapitányként igazi
szervezője, irányítója
a játéknak: meglátásai,
jól kivitelezett, pontos passzai,
erős lövései a DVSC akcióinak
kulcselemei. Hasonlóképp Varga
József fáradhatatlan, szorgos
szűrő munkája.
A nehézségek, akárcsak a korábbi
években, hátulról érkeznek. Közülük
került ki a legtöbb sérült, a hosszas
ideig hiányzó; ez a csapatrész áll
össze a legnehezebben. A kényszer
szülte összeállítási megoldások
következménye, hogy a kapott gólok
(15) terén is a meccsenkénti kettő
közelében tart a Loki, s erre aligha
lehet büszke a csapat.
A büszkeség rovatban az akarat,
az utolsó pillanatig tartó küzdés

feltétlenül dicsérendő, ám ezzel
nem lehet meccset nyerni. Sőt!
A fegyelem lazulása több esetben
az ellenfelet hozta helyzetbe, s a
bekapott hajrágólok jóvoltából több
pontot szórt el a Loki.
A Honvéd idegenbeli
és a Gyirmót itthoni
legyőzése (4–1,
5–0) dicsérendő,
ám az ikszes
meccsekből
többet kellett
volna kihozni
(Újpest 2–2,
Paks 3–3,
Fehérvár 1–1),
miként a három
vesztes parti (ZTE
1–2, Kisvárda 1–2,
FTC 2–4) közül is csak
a bajnok elleni fővárosi vereség
tartozik a vállalható kategóriába.
Az akkor még listavezető, jól játszó
várdaiakat le lehetett volna győzni,
a zalaiak elleni itthoni bukta pedig
a gyenge produkciók skatulyájába
illesztendő.
A fentiekből is látszik: volt ilyen
is, olyan is... Biztató, hogy a futballtudásban kétségtelenül előttünk járó
FTC kivételével a többi összecsapáson történhetett ez is, meg az is. Sok
volt az olyan meccs, ahol elpuskázta
lehetőségeit a DVSC. A bajnokság
hátralévő 25 fordulójában van esély
arra, hogy javítson ezen a mérlegén.
Elsőként október 17-én, vasárnap
délután öt órától Mezőkövesden.
Fotó: dvsc.hu

A válogatott mérkőzések miatti
szünet alkalom arra, hogy mérleget
vonjunk az NB I-be visszajutott Loki
eddigi teljesítményéről.

TABELLA
1. Ferencváros
2. Kisvárda
3. Paks
4. Honvéd
5. Puskás Akadémia
6. Fehérvár
7. MTK
8. DVSC
9. ZTE
10. Mezőkövesd
11. Gyirmót
12. Újpest

7
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8

6
6
4
4
4
2
3
2
2
2
1
–

–
–
1
1
1
5
1
3
2
2
3
3

1
2
3
3
2
1
4
3
4
4
4
5

17–7
13–8
23–18
14–12
9–9
9–8
9–11
19–15
13–18
9–15
8-15
10–17

18 pont
18
13
13
13
11
10
9
8
8
6
3
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Sportprogramok
Női kézilabda NB I
Október 22., péntek, 18. óra: DVSC Schaeffler–
Motherson Mosonmagyaróvár
Október 27., szerda, 18. óra: FTC Rail Cargo Hungária– DVSC Schaeffler
November 5., péntek, 18 óra: DVSC Schaeffler–Érd
November 10., szerda, 18 óra: MTK Budapest–DVSC
Schaeffler
November 17., szerda, 18 óra: DVSC Schaeffler–Dunaújváros

Labdarúgás
NB I

Október 17., vasárnap, 17 óra: Mezőkövesd–DVSC
Október 24., vasárnap, 13.30: DVSC–Puskás Akadémia
Október 30., szombat, 17 óra: MTK–DVSC
November 6., szombat, 17 óra: DVSC–Budapest
Honvéd

Jégkorong Erste Liga
Október 14., csütörtök, 17.30: Gyergyó–DEAC
Október 15., péntek, 17.30: Brassó–DEAC
Október 17., vasárnap, 17.30: Csíkszereda–DEAC
Október 22., péntek, 18.30: DEAC–Titánok
Október 24., vasárnap, 18.30: DEAC–Győr
Október 30., szombat, 14.15: DVTK–DEAC
November 1., hétfő, 18 óra: DEAC–Gyergyó
November 5., péntek, 19 óra: Győr–DEAC
November 6., szombat: Dunaújváros–DEAC
November 16., kedd, 18 óra: DEAC–Dunaújváros

NB III

Október 17., vasárnap, 13 óra: DEAC–Kazincbarcika,
Hidasnémeti–DVSC II és BKV Előre–Hajdúszoboszló
Október 20., szerda, 13 óra: Békéscsaba II–DEAC,
DVSC II–Putnok és Hajdúszoboszló–Kisvárda II
Október 24., vasárnap, 13 óra: DEAC–Tiszafüred,
Jászberény–DVSC II és Eger–Hajdúszoboszló
Október 31., vasárnap 13 óra: DVSC II–DEAC, Hajdúszoboszló–Tiszaújváros
November 7., vasárnap, 13 óra: DEAC–Újpest II, BKV
Előre–DVSC II és Hajdúszoboszló–Füzesgyarmat
November 14., vasárnap, 13 óra: Tállya–DEAC, DVSC
II–Kisvárda II és Kazincbarcika–Hajdúszoboszló

Vízilabda OB I
Október 22., péntek, 17.30: Eger–DVSE
Október 30., szombat: DVSE–OSC Újbuda
November 3., szerda, 19.15: DVSE–Szeged
November 6., szombat, 18 óra: Szentes–DVSE
November 13., szombat: DVSE–Miskolc

Férfi kosárlabda NB I
Október 16., szombat, 18 óra: DEAC–Körmend
Október 21., csütörtök, 18 óra: Kaposvár–DEAC
Október 30., szombat, 18 óra: DEAC–ZTE
November 6., szombat, 18 óra: Oroszlány–DEAC
November 13., szombat, 18 óra: DEAC–Szeged
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Megfejtéseiket október 29-éig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők
között a Debrecen Televízió
Hajdú-Bihar megyéről szóló
alkotásából sorsolunk ki két
darab DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Előző számunk szerencsés
megfejtői:
Kerékgyártó Kálmán (Budai Nagy
Antal u. 106/a) és Molnár Dorot�tya (Ötvenhatosok tere 7. 3. em.)

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

12 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 12 éve működő, szokatlanul
olcsó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb
vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél,
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol,
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
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 mellett)
Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13
www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu

Csak Design-vásár
A hűvös őszi és téli időszak
idejére újra beköltözik a népszerű rendezvény az Egyetem
díszudvarára, ahol az éppen
aktuális egészségügyi szabályozásoknak megfelelően
workshopokkal, meglepetésekkel és márkáik újdonságaival
várják régi és új vásárlóikat.
Legközelebb október 22-én,
egy pénteki napon, 11 és 17
óra között találkozhatnak az
érdeklődők a kreatív ipar helyi
képviselőivel a Csak Design jegyében. A tervek szerint pedig
lesz vásár november 13-án és
december 12-én is.
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PÁRIZSI ABSZTRAKTOK

Telefon: (52) 525-100

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA A MODEMBEN

JUBILEUMI
KONCERTSOROZAT

50 ÉVES A KODÁLY KÓRUS DEBRECEN

MELLÉKLET

Főszerkesztő: Szénási Miklós
Előkészítés, arculat: Török József
Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.

Párizsi absztraktok. Abstraction-Création
Kandinszkij, Hélion, Calder, Moholy-Nagy… címmel
nyílt kiállítás a Modemben. A tárlat január 30-ig
látogatható. Fotó: modem.hu/Dankó Imre

		 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Értékesítés: sales@mcdb.hu
Telefon: (52) 525-100
E-mail: korzo@mcdb.hu
Lapterv: Petromán László
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.
		 Debrecen, Böszörményi út 6.
Vezérigazgató: György Géza
Megjelenik: 70 ezer példányban
		 Debrecen területén
Terjeszti: Krekk-Info Nonprofit Kft.
A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért a
felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített egyedi
grafikai megoldások utánközlése engedélyünk nélkül tilos.
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OMP Autóház Kft.
Debrecen,
Balmazújvárosi út 38.
Mobil: +36 (30) 408-6085
www.ompautohaz.hu

