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Nézünk egy előadást vagy egy 
filmet, hallgatunk egy koncertet.  
Az egész kint történik: a szín-
padon, a mozivásznon vagy a 
képernyőn. És mégis bent kap 
életet, jelentést. A fejünkben, a 
szívünkben, a múltban, a jövő-
ben… De valahogy sohasem csak 
a jelenben, és nem kizárólag kint.

A napokban egy este a Hal 
közben ültem, amikor egyszer 
csak egy fiatalokból álló rezes-
banda masírozott ki az egyik 
bárból. Ismert mai dalokat kezd-
tek fújni az ott ülő és a köréjük 
gyűlő vendégeknek. Egyenesen 
az arcukba. Vicces volt. Lenyűgö-
zött. Nemcsak ez a kis váratlan 
és jópofa performansz, hanem 
a rádöbbenés, hogy nem vagyok 
annyira egyedül, mint azelőtt 
gondoltam. Néhány éve renge-

teg ilyen „régimódi” swing- és 
jazz-zenét hallgattam, amiket 
mai dalok ihlettek. Azt gondol-
tam, ezeket biztosan nem sokan 
ismerik a környezetemben vagy 
ha igen, akkor nem ragadja meg 
őket annyira, mint engem. Aztán 
azon az estén csak néztem ezt 
a táncoló-zenélő bandát, meg a 
mosolygó arcokat az asztaloknál, 
és egyszer csak ott voltam újra 
a régi szobámban, a fülessel a 
fejemen.

Visszatérve a címre, arra 
a bizonyos fonalra, ami talán 
az idő fonala, vagy talán csak 
egy gombolyagé: akár otthoni 
hobbikötögetést folytatva, akár a 
városban sétálva, valami mindig 
emlékeztet egy fura és hatalmas 
láthatatlan hálóra, ami összeköt, 
ami valahonnan ered, és valahová 

tart, ami miatt a bent és a kint, a 
múlt és a jövő együtt létezik.

Jó megragadni a magunk kis 
fonalát abból a nagy hálóból. Ha 
finoman meghúzzuk vagy meg-
pengetjük, ki tudja, mit hozunk 
még rezgésbe...

Dobó Nikolett
az FM95 Rádió 1 Debrecen 

hírszerkesztője,
a Médiacentrum Debrecen Kft. 

munkatársa

Elkapni a fonalat

Idén november 7–9. között a Deb-
receni Irodalmi Napok kitüntetett 
témája – Milbacher Róbert iroda-
lomtörténész vitaindító esszéje 
nyomán – a lektűr, vagyis az iro-
dalom lektűrösödése. A november 
8-án a Csokonai Fórumban tartott 
tanácskozás – plenáris előadások 
és kerekasztal-beszélgetés – ezt a 
témát járja körül a kortárs magyar 
irodalom különböző alkotásainak, a 
kritikusok jelzései alapján, vagy az 
eladott példányszámot figyelembe 
véve. Mit jelent a „magas irodalom” 
kifejezés, lehet-e az irodalom funk-
ciója a szórakoztatás, és – végső 
soron – ki dönti el, hogy mi számít 

A lektűr lektűrnek? Ezekre a kérdésekre 
keresik majd a választ. 

Régóta a Debreceni Irodalmi 
Napokhoz kötődik az Alföld folyó-
irat szerkesztősége által minden 
évben három jeles szerzőnek – 
rendszerint egy szépírónak, egy 
költőnek és egy kritikusnak/iroda-
lomtudósnak – odaítélt Alföld-díjak 
átadása. Idén is a tanácskozást 
követi az Alföld-díjasok estje, 
amelynek keretében a folyóirat 
szerkesztői laudálják a kerekasz-
tal-beszélgetésen bemutatkozó 
díjazottakat. 

Az Irodalmi Napok keretében 
a Déri Múzeumban irodalmi esten 
idézik meg a kissé talán elfeledett, 
tragikusan fiatalon elhunyt debre-
ceni költő, Várkonyi Anikó alakját. 
A 2019-ben elhunyt Tóth-Máthé 
Miklós halálának évfordulójáról 
is megemlékeznek a programso-
rozathoz kapcsolódóan. A kortárs 
irodalom is kiemelt figyelmet kap; 
mások mellett vendégségbe érkezik 
november 10-én az ismert belga 
író, Jeroen Olyslaegers is, akinek 
2016-ban jelent meg magyarul 
Védőr című regénye.

Történeteink
Debreceni cívisházak és lakóik 
nyomában – e címmel jelent 
meg új kötet városunkról. Szer-
zői Harangi Attila építész, aki 
már több éve kutatja szülővá-
rosának építészeti örökségét, 
a cívis lakóházakat, valamint a 
„civilben” biológus, egyébként ki-
váló fotós Löki Viktor, a Streets 
of Debrecen projekt létrehozója.

Ahogy a kötet előszavában 
jegyzik: „...a ház nem csupán 
anyagok jól-rosszul megszer-
kesztett és kivitelezett együt-
tese, nem csupán tégla, vályog, 
kő, fa, fém, üveg, nem csupán 
róla készült tervrajz, festmény 
vagy fotó, hiszen a háznak része 
az azt létrehozó, s azt használó, 
belakó ember is. Az ember pedig 
a házban tartózkodása során 
történeteket hoz létre, még ha 
azokat nem is írja meg, nem is 
rögzíti senki. Ezek a történetek 
beleíródnak a házba, a tereibe, 
a falaiba.”
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A Kodály Filharmonikusok 
Per aspera ad astra című 
koncertjén október 25-én 
felhangzik Beethoven V., 
c-moll („Sors”) szimfóni-
ája, mely nyitótételének 
fő témáját talán még 
azok is ismerik, akik nem 
tartoznak a zenerajongók 
körébe… A Káli Gábor 
vezényletével megtartott 
hangverseny műsorán 

szerepel még Schubert 
Rosamunda-nyitánya és 
Mozart G-dúr fuvolaver-
senye. Utóbbi szólistája 
a Drezdában élő Szabó 
Rozália, aki 2002 óta a 
Sächsische Staatskapelle 
szólófuvolaművésze, s 
aki – a kamarazene iránti 
sokrétű elkötelezettségé-
nek révén – nem minden-
napi repertoár ápolója.

Vidám sirató
Pierre Notte francia szerző magyar színházak-
ban is nagy sikerrel játszott kétszereplős darabja 
egy road-movie-szerű komédia, egy családtör-
ténet bizarr feltárása, fekete humorral bőven 
átszőve. A darab során az idős édesanyjukat el-
veszítő Annette-et és Bernadette-et kísérjük 
végig gyászútjukon. Az utazás, ami egy vasárnap 
történése, tulajdonképpen szertartás a megbéké-
lés, a megbocsátás beteljesüléséért. „Notte egy 
road-movie-szerű körutat térképez fel, valószerűt-
len megoldásokkal, ha csak az »elkötött« hatvanöt 
férőhelyes buszra gondolok, amivel a fékpedált el 
sem érő hölgyek végigfurikáznak Franciaországon, 
déltől északig, a rég elhunyt apa sírját keresve. 
Ehhez képest én egy teátrális, szürreálisabb kör-
menetet vázoltam fel, ami egy belső utazás, visz-
szafelé, térben és időben, az egyre homályosabb 
apakép, a töredékes családi emlékek, a vágyak és 
veszteségek útvesztőjében”– ajánlja a darabot a 
rendező, Szabó K. István.  A produkció harmadik 
szereplője Dargó Gergely, aki zongorajátékával 
kíséri a testvérek történetét. 

A két testvér utazását október 20-án láthatják 
legközelebb, majd novemberben – több alkalom-
mal is – a Csokonai Fórum Kóti Árpád-termében.

Táncreakció
Noha ő maga sohasem szeretett táncolni, Med-
gyessy Ferenc mindig érdeklődve figyelte a tánco-
lók alakjait és a baráti köréhez tartozó Szentpál 
Olga mozdulatművészeti előadásait. A táncpeda-
gógus férje, Rabinovszky Máriusz művészettör-
ténész és közös barátjuk Medgyessy révén került 
kapcsolatba a képzőművészettel. Amikor 1927-ben 
új épületben nyitotta meg mozgásművészeti isko-
láját, falát a tőle rendelt Táncolók domborművével 
díszítette. Medgyessy a mozdulatokat rajzokon, 
reliefeken, körszobrokon egyaránt megörökítette; 
egész életében foglalkoztatta a téma. A Táncolók, 
a Táncosnő különböző méretben készült változatai, 
a Gellért legendájának alakja vagy a Szüreti menet 
a szabad mozgás megörökítésének ékes bizonyí-
téka. E művek keletkezéstörténetének bemutatá-
sára vállalkozik Fodor Éva Irén művészettörténész 
október 20-án 17 órakor a Déri Múzeumban. Az 
előadást egy különleges mozdulatművészeti be-

Göröngyös úton a csillagokig

mutató teszi még teljesebbé. A mozdulatművészet, 
mely a 20. század elején virágzott, kevesek által 
ismert hungarikum. Egyik, átörökített irányzata az 
orkesztika, mely Dienes Valéria nevéhez fűződik. Ki 
is ő, s hogyan kapcsolódik Debrecenhez? Erről me-
sél Dezső Virág, aki a százéves örökséget gondozó 
Magyar Mozdulatművészeti Társulat tagjaként lett 
az irányzat elkötelezettje. Jelenleg Hollandiában 
kutatja a test, a mozdulat, a költőiség kapcsolatát. 
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Régi álom 
valósult meg 
ezen a nyáron 
Debrecen leg-
újabb játszó-
tere, az Öthol-
das Pagony 
helyén épült 
Sziget-kék 
átadásával, 
ahol 80-féle 

játék várja a gyerekeket. A játszótér 
vezetőjével, Kiss Judit Erzsébettel 
– aki maga is gyakorló anyuka – arról 
beszélgettünk, hogy működik ez a hely, 
kiket várnak ide, s milyen programokat 
kínál majd ősszel és télen.

Miben más ez a játszótér, mint a többi?
A Sziget-kék tematikus park, ami azt jelenti, hogy 
van egy központi gondolat, ami alapján a játszó-
eszközök nagy része formát öltött. Szabó Magda 
Sziget-kék című meseregénye az ihlető gondolat, 
ami nagyszerű választás volt, hiszen általa a gye-
rekek megismerhetik városunk egyik legjelesebb 
irodalmi alkotójának nevét és részben a regényt 
is. Azért csak részben, mert a parkban elhelyezett 
táblákon lévő rövid kis történetek egy-egy szereplő 
(Valentin, Kandúrka, Cocó és a többiek) szemszö-
géből „mesélnek”, nem leplezik le a teljes törté-
netet – ezzel is a regény elolvasására szeretnénk 
motiválni a gyerekeket.    

Sziget-kék: mesevilágba csöppennek  a látogatók a debreceni játszótéren
Aki még nem járt itt, az hogyan képzelje el a 
Sziget-kéket? 
Debrecen legszebb részén, a Nagyerdő 80-100 
éves fái alatt, hat hektáron terül el. Aki belép ide, 
egy mesevilágba csöppen; kedves állatfigurák 
és egy 9 éves kisfiú mesél neki a Szigetről. Van 
egy ötszintes játszótorony is, amelynek lépcsőit 
megmászva a lombok közé emelkedhet, majd 
két izgalmas csúszdán, vagy a magasban lévő 
függőfolyosók segítségével térhet vissza a földre. 
Kisautókat is bérelhet, mellyel körbetekerheti a 
Sziget-kék kiserdejét, a szülei csak úgy szalad-
hatnak utána! Ha elfáradt, esetleg hideg idő van, 
megmelegedhet a Tölgy Tamás-teremben, ahol 
még hintázhat is, egy finom teát kortyolgatva vagy 
süteményt majszolva.   

A park népszerűségét mutatja, hogy a nyitás 
után napi szinten több mint ötezer látoga-
tást regisztráltak a szünidőben. Megszokták, 
megszerették, használják a debreceniek a 
Sziget-kéket?
Óriási öröm volt egész nyáron látni azt a hatalmas 
érdeklődést, mely a parkot övezte. Egy hónap alatt 
65 ezer látogatónk volt. A tanév-, illetve a nevelési 
év elindulásával kissé csökkent a „roham”, de min-
dennapos vendégeink az iskolás és ovis csoportok, 
a kiránduló gyerekek, délután és hétvégén pedig 
jönnek a családok. Sokat beszélgetünk a látoga-
tókkal, így tudjuk, hogy bizony sokan a Sziget-kék 
kedvéért ülnek autóba és jönnek el Debrecenbe, 
akár száz kilométerről, vagy a határon túlról is. 
Nyáron sok külföldi szót is hallottunk. 

Melyek a legkeresettebb játékok?
Úgy gondolom, a Miniváros van a dobogó tetején: 
szintén a regény helyszínei ihlették az építménye-
ket, melyek szerepjátékokra ösztönzik a kicsiket, és 
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Sziget-kék: mesevilágba csöppennek  a látogatók a debreceni játszótéren

még a 9-12 éves korosztály is szeret itt játszani. 
Szintén nagyon népszerűek a régi Pagony felújított 
játékai. A Cirkusz téren is szívesen üldögélnek a 
szülők a kicsikkel. 

A név Szabó Magda izgalmas gyermekre-
gényét idézi meg. Mennyire vannak 
ezzel képben a látogatók?
Azon vagyunk, hogy képben legye-
nek! A gyerekek érdeklődését fel-
keltik a szobrok, a park dekorációi, 
és előbb-utóbb kielégítik a kíván-
csiságukat, vagy maguk elolvasva 
a táblákon lévő történeteket, 
vagy a kísérők olvassák el nekik. 
A Valentin-teremben hamarosan 
elindulnak a Sziget-kék tematiká-
jú programjaink is – gyerekirodalmi 
workshop a nagyobbaknak, kézműves 
foglalkozás és mese a kisebbeknek –, melyek 
missziója a regény megismertetése szervezett 
óvodás és iskolás csoportoknak, hétvégente pedig 
a családoknak. Jelenleg a Sziget-kék-képek kiállítá-
sunk kapcsolódik szorosan a témához: a regényhez 
készült eddigi illusztrációkból készítettünk tárlatot, 
mely a büfé előterében, a Tölgy Tamás-teremben 
tekinthető meg november elejéig. 

Ahhoz, hogy hónapok vagy évek múlva is 
ilyen szép legyen a Sziget-kék, nem árt rá 
vigyázni. 
A játékelemek bizony mindenkit játszásra csábíta-
nak, így a szülőket is sok esetben… A Játszótorony-
ba felmehetnek felnőttek is, de más játékot nem 
használhatnak. Erre sok alkalommal fel kell hívni a 
figyelmet, hogy a függőfolyosók, a Miniváros házai, 
ülőkéi, a hinták és rugós játékok csakis és kizáró-
lag a gyerekek örömét szolgálhatják. A Sziget-kék 
üzemeltetését a Nagyerdei Kultúrpark végzi; a 
kollégáim minden reggel ellenőrzik a játékok álla-
potát és javítják azokat, ha szükséges – nyáron, a 

nagy látogatottság idején erre több példa is volt. 
Takarító kollégáimat is a legnagyobb dicséret illeti, 
hiszen gyönyörű tisztaságot tartanak, mellesleg 
teljesen belevonódnak a mesevilágba, szívesen 
tájékoztatják bármiről az érdeklődőket.

Milyen programokkal várják a gyerekeket?  
S a nyitvatartás mennyire családbarát?
Nyáron 8-20 óráig vártuk minden nap a látogató-
kat; ezt így tervezzük a jövő szünidőben is.  
A többi időben a világos és sötét időszak játékához 
igyekszünk igazodni. Hétfőnként a zöldterületek 
ápolására van egy délelőttjük a kertészeknek, hogy 
mindig gyönyörű környezetben játszhassanak a 
gyerekek. Augusztusban rengeteg kültéri prog-
ramot tudtunk tartani; ahogy az időjárás engedi, 
ezekkel majd újra jelentkezünk.   

Hogy tervezik, milyen lesz az ősz és a 
tél a Sziget-kék világában?

A park egész évben nyitva áll 
mindenki előtt. A már emlegetett 

belső rendezvénytermünkben, 
a Valentin-teremben hétköz-
nap délelőttönként állandó 
programok várják a babákat, 
totyogókat. Hétvégén interaktív 
gyerekkoncertekkel, kézműves 

foglalkozásokkal, bábszínházi 
előadásokkal töltjük meg a teret 

Nagy Mária rendezvényszervező 
kolléganőmmel együtt. Szintén várjuk a 

szülinapozókat is a Sziget-kék rendezvényter-
mébe – a kézműves foglalkozások és kisautózás 
mellett bármilyen programot megszervezünk az 
ünnepelt kívánsága szerint. A hétköznapi, szerve-
zett csoportoknak szóló és a hétvégi programkí-
nálatunk várhatóan egyre bővebb és színesebb 
lesz, együttműködést tervezünk az Állatkerttel és 
Vidámparkkal is, mindezekért a hírekért is érdemes 
követni Facebook-oldalunkat! 
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Rendhagyó koncerttel nyit 
a debreceni énekkar
Különleges koncerttel nyitja meg idei bérletes soro-
zatát a Kodály Kórus. November 4-én a Modern Art 
Orchestra partnereként Fölszállott a Páva – a Tribute 
to Zoltán Kodály címmel készített lemezfelvételt mu-
tatják be a Debreceni Egyetem aulájában. A reperto-
árt válogatott Kodály-darabokból és a MAO zene-
szerzőinek kifejezetten ebbe a műsorba komponált 
szerzeményeiből állította össze Fekete-Kovács Kornél, 
a zenekar művészeti vezetője. A koncert felrajzolja a 
teljes Kodály-életmű keresztmetszetét, a nagyhatású 
zeneszerző korai impresszionista darabjaitól a népda-
lokat feldolgozó kórusművekig. 

A feledhetetlen élményt ígérő produkcióban a 
Kodály Kórus és a Modern Art Orchestra 20 muzsiku-
sa áll egyszerre színpadra, felmutatva a múltat és a 
jelent, Kodály Zoltán kórusműveit és kortárs szerzők 
műveit egymás mellett. A zenekar vendégszólistája-
ként Pocsai Kriszta énekel. Vezényel: Fekete-Kovács 
Kornél és Kocsis-Holper Zoltán.

Névtelen csillag
Mindenki a boldogságot keresi Mihail Sebastian 
romantikus vígjátékában. A Csokonai Színház nemrég 
bemutatott darabjában nagy álmodozók, idealis-
ták, vicces, nagyszerű emberek kutatják, hogyan 
törhetnének ki a mindennapi életükből, mígnem egy 
véletlen folytán senki sem marad az, aki addig volt. 

Egy kis városka vasútállomásán megáll egy vo-
nat, ami korábban ezen a helyen sohasem állt meg, 
és leszáll róla egy nő. Ez a jelentéktelennek tűnő 
esemény megváltoztatja az egész város életét és a 
város legnagyobb álmodozóját is. A Névtelen csillag 
tulajdonképpen egy szerelmi történet Mona, a nagy-
világi hölgy és Miroiu, a kisvárosi tanár között, akik 
véletlenül találkoznak a vidéki vasútállomáson. Ro-
mantikus vígjáték a „kisemberről” és arra való igye-
kezetéről, hogy melegséget lopjon a körülötte élők 
szívébe. Ám, úgy tűnik, nem marad más számunkra: 
erre a melegségre véletlenül kell rátalálnunk, vagy 
folyamatosan, célirányosan magunk kell keressük.

Akár hiszünk a véletlenekben, akár nem, meg-
történt már velünk, hogy megszűnik körülöttünk a 
világ, vagy sem, a Névtelen csillag finom humorával, 
romantikájával tökéletes kikapcsolódás lehet a hideg 
őszi estéken: legközelebb október 25-én a Csokonai 
Fórum Latinovits-termében. 

A darabot Ilja Bocsarnikovsz rendezte. Csata Zsolt 
és Hajdu Imelda mellett a főbb szerepekben Mercs 
Jánost, Wessely Zsófiát és Kránicz Rihárdot láthatja 
a közönség.

Új közvetítések
A Modem új kiállítása egy aktuális nemzetközi 
művészeti trend, az Y generációs művészek alkotta, 
földrajzi kötöttségektől független online és kortárs 
művészeti közösség angol, német, szerb és hazai 
jelentős képviselőinek munkásságát tárja a közönség 
elé. Az Y vagy millenniumi generáció képviselői, akik 
erőteljesen kötődnek mind az anyagi, mind a virtuális 
univerzumhoz, szó szerint belenőttek az internet és a 
közösségi média világába, amely jelentős változáso-
kat idézett elő világérzékelésükben, szemléletükben.

Változatos műfajokban, döntően analóg techni-
kákkal dolgoznak, ugyanakkor referenciahálójukat az 
internet esztétikájában, a mindennapi létezésük hát-
terét jelentő virtuális valóságban keresik. Festményei-
ket, tárgyaikat és szobraikat aprólékosan megtervezik 
és megmunkálják, mind digitális, mind kézi eszkö-
zökkel. Sokan közülük felfedik az alkotás folyamatát 
műveik felületén, finom, személyes nyomokat hagyva 
maguk után. Mások az alkotásaikban rejlő hibákkal 
játszanak, vagy szokatlan párhuzamokat hoznak létre 
a képek között.
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Ősszel is érdemes kilátogatni a debreceni állatkertbe 
és vidámparkba, hiszen amellett, hogy az évszak 
pompájában fürdőző Nagyerdő fái között leshe-
tünk meg állatokat vagy pattanhatunk dodzsemre, 
a parkban akár éjszakai túrára is indulhatunk. Esti 
sétára október 28-án 15.30-tól várják a látogatókat. 
Jegyeket limitált számban az állatkert honlapján és a 
helyszínen lehet vásárolni.

Azonban az állatkert legújabb szenzációját, a 
dél-afrikai sülgyerekeket viszont inkább a délelőtti 
órákban érdemes meglátogatni, hiszen legtöbbször 

Így ünnepel Debrecen
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66., vala-
mint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 33. évfor-
dulója tiszteletére megemlékezést és koszorúzásokat 
rendez a város október 23-án.
8.45 Az Országzászló felvonása a Kossuth téren, 
katonai tiszteletadással 9.15 Koszorúzás az ÁVH-s 
sortűz áldozatainak emléktáblájánál (Kossuth utca 8.)
10.15 Megemlékezés az Egyetemi Templom előtti 
’56-os emlékműnél (Egyetem tér 1.) - Ünnepi beszéd 
és koszorúzás 17.00 Az Országzászló levonása a 
Kossuth téren

Forradalmi módon teszi a kultúrát a minden-
napi tudatos tervezés részévé az a Szabó 
Magda-naptárkönyv, amely Porkoláb 
Gyöngyi társadalmi és kulturális 
mediátor szerkesztésében a napok-
ban jelent meg. A klasszikus írónő 
egy-egy művét egy-egy hónaphoz 
kötődően – többek között – Mádai 
Vivien, Tompos Kátya, Nyáry Kriszti-
án, Bereményi Géza, Vecsei H. Miklós, 
Almási Kitti és Epres Panni személyes 
ajánlása hozza közelebb a kiadványt 
forgató közönséghez.

A kiadványban az írónő regényei, novellái, 
versei és azokban megformált karakterek, nőalakok, 
családok sorsai jelennek meg olyan ikonikus művek-
ből, mint például az Abigél, a Régimódi történet, Az 
ajtó, a Für Elise vagy éppen a Kígyómarás. 

A naptárkönyv produkciós vezetője, 
szerkesztője számára küldetés, hogy a 

mindennapi tudatos tervezés része 
legyen a kultúra, az olvasás, a 
könyvek iránti szeretet, továbbá 
az is, hogy a fiatalabb korosz-
tályok körében erősödjön – az 
irodalom által is – a tudatosság 
felismerése. A naptárkönyv célja, 

hogy tulajdonosa számára útrava-
lót nyújtson abban, hogy meglássa 

a szépet önmagában és környezeté-
ben Szabó Magda regényei, történetei, 

az általa megformált karakterek fejlődésén, a 
feltáruló titkokon keresztül. 

A Planall 2023 Szabó Magda-naptárkönyv elérhető 
több debreceni könyvesboltban, vagy megrendelhető 
online.

Őszi kalandok a debreceni állatkertben és vidámparkban

ekkor fedezik fel maguknak a kifutót. A két kis tüskés 
szeptember végén látta meg a napvilágot.

Szeptemberben érkezett a parkba Jilin, a fensé-
ges leopárdhölgy is Franciaországból, az észak-kínai 
leopárdok Európai Fajmegőrzési Tenyészprogramjának 
részeként. Jilint a már az állatkertben élő hím, Coolio 
párjának szánják. A leopárdokat – természetesen – 
a látogatók is megcsodálhatják. A vidámpark adta 
élményeket is érdemes még kihasználni még októ-
berben, hiszen utána már csak tavasszal lesz újra 
alkalma a látogatóknak beülni a különböző játékokba.

Megjelent a Szabó Magda-naptárkönyv
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O AUTÓMENTES. A legkisebbek is megismerkedhet-
tek a környezetbarát közlekedéssel a Piac utcán. Deb-
recen idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét 
és a Nemzetközi Autómentes Nap felhívásához. „A 
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek és tagvállalatainak 
egyértelmű célja a károsanyag-kibocsátás csökkenté-
se, a zöld Debrecenért való törekvés” – hangsúlyozta 
Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója. Az autómentes napon a legújabb 
zöld buszokat is bemutatták az érdeklődőknek.

O VÉDERDŐ. Elindultak az előkészítő munkák, ha-
marosan megkezdődik a véderdő telepítése Debrecen 
nyugati részén – jelentette be Balázs Ákos. A munkák 
mindegyik helyszínen régészeti megfigyelés mellett 
folynak majd. A környezetvédelmi ügyekért is felelős 
alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a véderdősítés 
elsődleges célja a levegőminőség javítása, valamint 
egyes részeken a zajvédelem is. A LIFE IP HungAIRy 
véderdőinek fái évente 95 ezer kilogramm port 
fognak majd meg, 76 ezer kilogramm szén-dioxidot 
kötnek le az első 10 évben, emellett 80 ezer ember 
számára elegendő oxigént termelnek.

O ZEBRÁK. Az önkormányzat három éve indította el 
azt a programot, mellyel a jelzőlámpa nélküli gya-
logátkelőhelyeket szeretnék biztonságosabbá tenni. 
Tavaly 22 zebrát festettek át; idén újabb öt helyszí-
nen végeznek ilyen munkákat. Többek között a Kardos 
utca és a Géresi utca csomópontjánál, valamint a 
Bartók Béla és a Vág utca kereszteződésében újulnak 
meg a zebrák. A helyszínek kiválasztásánál a lakossá-
gi igényeket is figyelembe veszik – mutatott rá Papp 
Viktor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. „A Csapó ut-
cában ez már a harmadik gyalogátkelőhely-kiemelés, 
amire azért van szükség, mert mind a reggeli, mind 
pedig a délutáni órákban fokozottan nagy a forgalom 
a Szappanos és a Malomköz utcák kereszteződésében 
– emelte ki Nagy Sándor önkormányzati képviselő. 

O ELKÉSZÜLT a Kismacsra vezető kerékpárút.  
A bicikliút a Balmazújvárosi út–Kishatár utca csomó-
pontjánál véget érő kerékpárút folytatása, és a lakott 
területen kívül található Kismacs településrészen az 
Orgona utcáig tart. A bicikliút csatlakozik a város bel-
seje felé tartó úthoz. Kósa Lajos rámutatott, hogy a 
Balmazújvárosi úttól akár a Modemig is el lehet jutni 
már két keréken; ez 7,2 kilométer, ha teljes egészé-
ben bicikliúton megyünk. A kerékpárút átadóján Papp 
László polgármester úgy fogalmazott, hogy a város 
szinte minden bevezetőútja mentén sikerült kiala-
kítani a kerékpárútvonalakat. A Sámsoni út mentén 
kell még, de az benne van az ottani fejlesztésben – 
mondta a polgármester.

O ÓVODA. Átadták az új református óvodát Bánkon, 
így már több mint 50 gyereknek tudnak korszerű 
körülmények között helyet biztosítani. Széles Diána 
alpolgármester úgy értékelte, hogy ami Bánkon tör-
ténik, az példaértékű, hiszen megmutatja, hogy egy 
közösség megmaradásáért mennyit tehet egy egyház. 
„Itt a példa, meg tudjuk mutatni, hogy a megmara-
dás útjára állt Bánk városrészen az egyház mekkora 
szerepet tud vállalni. Ezért fontos az idősotthon 
fejlesztése is az új óvoda mellett” – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

O CATL. A debreceni Déli Gazdasági Övezet arról a 
105 hektáros területéről is szó esett a közgyűlésen, 
ahol a CATL akkumulátorgyárának első üteme épülne. 
„Semmiféle ipari szükséglet nem írja felül a környe-
zetvédelmi szempontokat Debrecenben” – jelentette 
ki a polgármester az ülésen. Úgy kell megépítenie 
a CATL-nek a debreceni gyárát, ahogy megépítette 
a németországit. Papp László beszélt arról is, hogy 
látni, hogy a világban egyre több iparágban okoz sú-
lyos válságot az energiaárak drasztikus emelkedése, 
ehhez képest Debrecenben a 21. század megkerülhe-
tetlen iparágai tették le az alapjaikat, így Debrecen is 
megkerülhetetlen lesz, hiszen az energiatárolás nél-
kül nem lesz lehetőség a megújuló energiák hatékony 
felhasználására. Úgy véli, 10-15 év múlva a háztar-
tásoknak is szüksége lesz energiatároló eszközökre.

O KERTEK. A nagy sikerrel működő vénkerti mellett 
újabb közösségi kertekkel gazdagodott a város: az 
Újkertben és a Tócóskertben is. Ahogy Balázs Ákos 
alpolgármester fogalmazott, ezek a kertek jó példát 
mutatnak, egyfajta jó gyakorlatot jelentenek a közös-
ségeknek.
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O ÚJABB UTCÁT aszfaltoznak le. Megkezdődött a 
Létai útból nyíló Csűry Bálint utca aszfaltozásának 
előkészítése. Ahogy azt Kovács István önkormányzati 
képviselő elmondta, az utca teljes hosszában, 314 mé-
ter hosszan kap 4 és fél méter széles aszfaltburkolatot, 
két oldalán burkolt útpadkával. Pósán László ország-
gyűlési képviselő a helyszínen arról beszélt, hogy a 
város gazdasága növekszik, de a háború és az energia-
válság miatt lassabb a növekedés a tervezettnél, ám a 
tervezett fejlesztéseket így is igyekeznek elvégezni.

O A VÉNKERTBEN folytatódnak a járda- és lép-
csőfelújítási munkálatok; ezer négyzetméteren újul 
meg a lakótelepi járdafelület. A töredezett aszfaltot 
térkőburkolatra cserélik a Hortobágy utcán. „Nagyon 
sok fával van tele ez a terület, és ezeknek a gyökerei 
a több alkalommal megemelték, tönkretették a kijaví-
tott aszfaltos burkolást, ezért döntöttünk úgy a város 
vezetésével, hogy térkövezünk – nyilatkozta Papp 
Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője.

O MEGÚJUL AZ ACSÁDI ÚT Debrecenben: az erről 
szóló sajtótájékoztatón Papp László elmondta, 2021 
után az idei esztendő is a közlekedésfejlesztés éve; 
a város számos pontján a lakosság által igényelt 
fejlesztések indulnak, zajlanak, fejeződnek be. „Régi 
kötelezettségünk az, hogy a 471-es főutat rendbe 
tegyük. A Hajdúsámson és Debrecen közti szakasz 
elkészült, a belterületi határnál a felújított szakasz 
véget ér, de néhány hónapja be tudtuk jelenteni azt, 
hogy a belterületi szakasz fejlesztése is megkezdő-
dik” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: nemcsak 
a főútról, hanem az út két oldalán lévő lakóterüle-
tekről is szeretnének gondoskodni; ennek részeként 
fejlesztik az utakat. Mint elhangzott, az Acsádi út is 
megérett a felújításra, de emellett a Kard és a Diadal 
utcák fejlesztése is megtörténik. Tasó László ország-
gyűlési képviselő kiemelte: a közlekedésbiztonság 
szempontjából rendkívül fontos, hogy a becsatlakozó 
utak biztonsága is javuljon.

O ARANYBIKA. Kihirdették az Aranybika hotel 
felújítását és részbeni átépítését célzó tervpályázat 
eredményét. A tervek szerint először a szocializmus-
ban épült szárnyat bontják el, és annak helyére építik 
meg az MCC diákjainak és szakmai tevékenységének 
helyet adó épületet. Ennek elkészültével a képzések 
odaköltöznek, így kiürül a régi szárny, és elindulhat a 
műemléki rekonstrukció. A régi épületrész a felújítás 
után ismét szállodaként működik majd. A győztes 
pályaművet a Napur Építésziroda nyújtotta be.

Papp László köszönetet mondott minden pályá-
zónak, akik minőségi munkát végeztek azért, hogy 
„Debrecen ikonikus épülete új ruhát kapjon”. Debrecen 
polgármestere azt mondta, az Aranybika soha nem 
csak egy szálló volt, hanem a város kulturális és 
társadalmi életének egyik legfontosabb centruma. 
Bizakodásának adott hangot, hogy az orosz–ukrán 
háború ellenére Debrecenben a következő évek is az 
építkezésről szólnak majd.

Az építészeti beruházás – az MCC közlése szerint – 
a városvezetés bevonásával zajlik, és a helyi lakosság 
igényeivel összhangban történik. A debreceniek döntő 
többsége ugyanis azt szeretné, ha egy a történelmi 
városképbe illeszkedő, hagyományos építészeti stílu-
sú, felújított épület állna Debrecen főterén – áll egy, 
az MCC által megrendelt reprezentatív közvélemény-
kutatásban. 

O SZAKMA ÉS PERSPEKTÍVA. Stratégiai megállapo-
dással erősítette meg a DKV és a Debreceni Szakkép-
zési Centrum a másfél évtizedes sokrétű együttmű-
ködésüket a pályaválasztást segítő rendezvényektől a 
duális képzésekig. A vállalat és a DSZC közös munká-
ja a tananyagok kidolgozását és a korszerű gyakorlati 
oktatást is magában foglalja. Közös céljuk, hogy a 
közösségi közlekedés terén is korszerű szaktudást és 
vonzó életpályamodellt kínáljanak a szakképzésben 
tanuló fiataloknak. „A szakképzésnek akkor van ér-
telme, ha azt gazdasági partnerekkel valósítjuk meg, 
ha azoknak a diákoknak, akiknek szakmát kínálunk, 
perspektívát is tudunk ajánlani, hogy hol fogják a 
tudást hasznosítani” – hangsúlyozta Tirpák Zsolt, a 
DSZC kancellárja.
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O NYÚLFESZTIVÁL. Változatos programokkal és 
főzőversennyel is várták az érdeklődőket a 32. Józsai 
Szüreti Napon. A rendezvényt ezúttal is a Nyúlfesz-
tivállal együtt rendezték meg a Tócó-patak partján, 
ahol Kósa Lajos országgyűlési képviselő, a rendez-
vény fővédnöke úgy fogalmazott: az, hogy ilyen 
rendezvények az emberek közötti kapcsolatot erősítik. 
Papp László polgármester és Balázs Ákos alpolgár-
mester, a városrész önkormányzati képviselője részt 
vettek a főzésben is; ők szintén a józsaiak összetartá-
sát hangsúlyozták. A résztvevők – a hagyományokhoz 
híven – idén is ültettek fákat a környéken. 

O FŐNIX ARÉNA. Húsz éve, 2002. szeptember 30-án 
adták át az ország akkori legnagyobb fedett rendez-
vényhelyszínét, a Főnix Csarnokot, mely fennállása 
óta közel 600 rendezvénynek – sporteseménynek, 
koncertnek, színházi előadásnak – adott otthont. 
„Minden évet a Tankcsapdával együtt zárhattunk, 
de a debreceni közönség a Főnixben tombolhatott 
az Iron Maiden koncertjén, jót bulizhatott David 
Guettával, legutóbb pedig Sting zenei időutazásán 
vehettünk részt. A kulturális programok mellett töb-
bek között kézilabda Európa-bajnokságot, rövidpályás 
gyorskorcsolya világkupát is rendeztek már a csarnok 
falai között, de itt lett világbajnok Csollány Szilvesz-
ter” – összegezte Papp László polgármester.

O REPTÉRI FUTÁS. Háromezer embert mozgatott 
meg a szeptember végi 5. Wizz Air Debrecen Airport 
Run futóverseny. A versenyzők 2 és fél, 5, illetve 
10 kilométeres távra is benevezhettek. Idén pedig 
először elrajtolt az egy kilométeres „Esélyegyenlőségi 
futam” is. Az 5 kilométeres távon rajthoz állt Barcsa 
Lajos is. „A különleges helyszín mellett a fogyatékkal 
élőkkel csoportját is meg tudtuk szólítani, akik szintén 
tudtak velünk futni és mozogni” – nyilatkozta az al-
polgármester, hozzátéve, hogy egyre több helyen van 
lehetőség Debrecenben is futni, hiszen a Tócóvölgytől 
a Csapókerten át Józsáig egyre több helyen építettek 
ki rekortán futópályákat is.

O KORSZERŰBB KÖLCSÖNZÉS. A Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár legújabb fejlesztésével a dokumen-
tumkölcsönzésben vezet be újítást. Sikerült kifej-
leszteni egy olyan szoftvert, melynek segítségével 
a Méliusz katalógusa folyamatos összeköttetésben 
lehet könyvesboltokkal. Így olyan dokumentumokat is 
láthat és igényelhet az olvasó, amelyek még csak a 
könyvesboltokban érhetők el. Az igénylés leadásával 
a könyvtár beszerzi az olvasmányokat, és azok köl-
csönözhetővé válnak rövid időn belül. Puskás István 
alpolgármester az innovációról szóló sajtótájékoz-
tatón úgy fogalmazott: „egy olyan platform születik 
majd, ami megpróbál igazodni a fogyasztói igények-
hez, s még nagyobbra tárja a könyvtárnak a kapuit.”

O BMW. Jó ütemben halad a BMW debreceni gyárá-
nak kivitelezése. A szakemberek jelenleg a központi 
épületet és a gyártóüzemek egy részét építik az 
Északnyugati Gazdasági Övezetben. A tervek szerint 
jövőre érkeznek a gyártósorok, 2024 őszére pedig 
elindulhat a próbaüzem. A debreceni gyárban olyan 
elektromos modelleket gyártanak majd, amelyek új 
fejezetet nyitnak a bajor vállalat történetében. 

O FÉNYES UDVAR. Debrecen első házgyári lakóte-
lepének építése 1972-ben fejeződött be, ekkor adták 
át a lakásokat. A környéken az utóbbi években sok 
minden történt. Az Új Főnix Terv részeként 2017-ben 
megújították a Dobozi kispiacot és a Víztorony utcai 
gyermekorvosi rendelőt. 2019-ben modern játszótéri 
elemek és új utcabútorok kaptak helyet a panelházak 
közötti területen, és tovább növelték a zöldfelületet. 
A lakótelep Zöld város programja közösségi tervezés 
is volt részben, hiszen a lakossági javaslatokat is 
beépítették a programba. Az ötvenedik születésnapot 
ingyenes családi nappal ünnepelték a környék lakói.  
A rendezvényen Papp László polgármester a szüle-
tésnap emlékére fát ültetett Nagy Sándor és Hetei 
József önkormányzati képviselőkkel.
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A részletekről október 6-án tartott sajtótájékoztatót 
a munkálatok helyszínén Papp László polgármester, 
Balázs Ákos alpolgármester, valamint Kósa Lajos 
országgyűlési képviselő.

„Debrecennek jelenleg is van és a jövőben is lesz 
elég vize minden fejlesztéshez” – hangsúlyozta a 
város polgármestere a sajtótájékoztatón. Papp László 
elmondta: a Civaqua-program első ütemében épül az 
a nyomóvezeték, amely a Keleti-főcsatorna mellett 
található HTVR szivattyúteleptől szállítja a vizet a 
Debrecen-Józsa közelében épülő tározóhoz. A 13 kilo-
méter hosszú cső mintegy kétharmadát már lefektet-
te a kivitelező. Épül egy másik, mintegy 2 kilométeres 
csővezeték is a Tócó-patak forrásvidékére, aminek az 
építése szintén elkezdődött. A városvezető hangsú-
lyozta: Debrecen északi részén a mikroklíma befolyá-
solásában nagy szerepet játszhatnak a változások, 
emellett a környéken élők számára olyan fejlesztése-
ket is terveznek a második ütem során megvalósítani, 
amelyek lehetővé teszik jóléti szempontok érvénye-
sülését is. Papp László szerint a Civaqua kivitelezése 
összességében jól halad, egy hónapon belül az 50 
százalékos készültséget érheti el.

„Az első ütem forrásai rendelkezésre állnak, a 
munka zajlik, és remélhetőleg legkésőbb 2023 no-
vemberére ki is nyithatjuk azt a zsilipet, amely majd 

Civaqua-program: terv szerint halad a munka

revitalizálni tudja a Tócó vidékét” – tette hozzá a 
polgármester.

Kósa Lajos felidézte, hogy a program megvalósí-
tása az agrárium szempontjából is kulcskérdés, mivel 
ez egy öntözési program is. „Sokszor hangoztatjuk, 
milyen fontos lenne a jelenleginél akár két-háromszo-
rosára is növelni az öntözött területek arányát, hiszen 
bizonyos szántóföldi kultúrákat – például a hajdanán 
Debrecen határában elterjedt zöldborsó termesztését 
– nem is lehet öntözés nélkül elképzelni” – mondta 
Kósa Lajos. A képviselő reményét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a második ütem is a terveknek 
megfelelően valósulhat majd meg.

Balázs Ákos alpolgármester pedig megerősítette, 
hogy az első ütem kivitelezésével párhuzamosan már 
zajlik a második ütem előkészítése, tervezése. 
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Egyél itt, legyél fitt!

FITANDFINE ÉTTEREM
Debrecen, Szent Anna u. 14.

Nyitva: H.-V: 11.00-22.00
Asztalfoglalás/Telefon: 

+36-30/84-88-541
+36-70/58-22-800

E-mail: 
fitandfinefood@gmail.com

www.fitandfinehouse.hu

Görögös kedve van, vagy épp 
olaszos hangulatra vágyik?  
A Fitandfine étterem tökéletes 
választás.

Tematikus éttermünk en-
teriőrjének egyik fő irányvo-
nala a görög mediterrán stílus 
megteremtése volt, a másik 
pedig olasz trattoria hangu-
latot kölcsönző design. Nagy 
hangsúlyt fektettünk a medi-
terrán megjelenésre az étterem 
belsejében, hogy a vendégek 
minél jobban át tudják venni ezt 
az életérzést.
A fitandfine étterem fő célja az, 
hogy igazán tápláló és egész-
séges, ugyanakkor mennyei 
ízvilággal rendelkező ételeket 
tudjon biztosítani vendégeinek.

A változatos étrenddel, a magas 
fehérjetartalommal, minőségi 
szénhidráttal és zéró hozzá-
adott cukorral igyekszünk ven-
dégeinket a helyes táplálkozás 
irányába terelni, valamint a már 
meglévőket újra és újra elkáp-
ráztatni különlegességeinkkel. 
Kizárólag minőségi alapanya-
gokból dolgozunk, táplálkozási 
tanácsadó bevonásával, ezért 
válik az ízek és aromák harmó-
niája olyan ellenállhatatlanná. 
Hagyományos magyar ételek 
mellett autentikus olasz pizzá-
kat, vagy éppen eredeti görög 
gyrosokat is kínálunk.

Konyhánk kiemelten figyel a 
fogások vegán és vegetáriánus 
elkészítési módjára, így min-
denki megtalálhatja a számára 
legízletesebb fogást. Segítünk 
Önnek, hogy étkezés során 
szem előtt tudja tartani egész-
ségét és, hogy tudatosodjon 
Önben, hogy mennyire finomak 
lehetnek az egészséges ételek.
Éttermünk hangulatos, idilli kör-
nyezetben, személyre szabott 
gasztronómiai élményekkel vár-
ja Önöket, hogy a legfontosabb 
pillanatokat segítsünk feledhe-
tetlenné tenni. Családi összejö-
vetelek, céges rendezvények, 
ballagások, születésnapok, 
diplomaátadók vagy kereszte-
lők kiváló helyszíne lehet étter-
münk, ahol minden az elképze-
lései szerint történik, ahogy Ön 
megálmodta!

FORGALMAS ÜZLET 
LEHET

Hívja ügyintézőnket: 
+36 20 413 9573
+36 30 475 2491
+36 20 471 3842

Ha szeretne egy belvárosi, forgalmas helyen 
lévő, szépen karbantartott, nem túlságosan nagy, 
viszont számos lehetőséggel kecsegtető üzlethe-
lyiséget bérbe venni, ne keressen tovább!  
A Széchenyi utca 1. szám alatt, a Csonka templom 
tőszomszédságában várja Önt ez a földszinti, 
galériázott helyiség. 
Alapterülete 46 m2, melyet 16 m2 galéria egészít 
ki. A bérlemény kiváló helyen, a Piac utca és a 
Halköz Üzletház között, a belvárosi sétálóövezet-
től alig 5 percnyi sétára található. 

Az üzlet előtt  állandóan nagy a gyalogosfor-
galom, így a gyalogos vásárlók érdeklődése 
garantált. A gépjárművel érkezők pedig alig né-
hány méterre, a Halköz Üzletház mélygarázsában 
parkolhatnak. 

Ne legyenek kétségei: a jövő nagy ígéretét veheti 
bérbe a Széchenyi utca 1. szám alatt.
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A Herbária Biobolt Debrecen 
belvárosában a Csapó utca 
sétáló részén már több évtizede 
várja régi és új vásárlóit.
A patinás Herbária név és a sok 
évtizedes piaci jelenlét kötelez 
és ösztönöz a legjobb teljesít-
ményre bennünket.
Az üzletünk alapkínálata első-
sorban a Herbária saját márkás 
teáira, táplálék- és étrendkiegé-
szítőire, reform élelmiszerekre 
épül.

Gyógynövények
otthona

HERBÁRIA BIOBOLT
Debrecen, Csapó u 19.

Nyitva: H.-P.: 08.00-18.00
Szo.: 08.00-13.00, V.: zárva

Telefon: +36-52/79-89-54
E-mail.: bioboltdebrecen@

gmail.com

A fentiek mellett ugyanakkor  
a piaci igényeknek megfelelően 
– többszázféle étrend kiegészí-
tő, reform és natúr élelmiszer 
megtalálható kínálatunkban. 
Igyekszünk vásárlóink számára 
a mai hazai reform egészség-
megőrző termékek legszéle-
sebb skáláját kedvező árakon 
elérhetővé tenni.

A hazai és nemzetközi táp-
lálékkiegészítő-gyártók, 
-forgalmazók (Herbária, 
Dr. Lenkei- vitaminok, Bioco stb.)
széles termék kínálatát nyújtjuk 
vásárlóinknak. Üzletünkben 
magas szintű szakmai tudással 
rendelkező jól képzett kedves 
munkatársaink állnak vásárlóink  
rendelkezésére.
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Kína ízei és illatai

FIND TEA 
Debrecen, Piac u. 28. 

Nyitva: 
H.-V.: 12.00–19.00

Telefon: +36-30/434-65-88

A Find Tea révén Kínában érezheti 
magát Debrecen belvárosában. 

Az újonnan megnyílt, egészen 
egyedi atmoszférájú és hangulatú  
teaüzlet kiváló lehetőséget nyújt 
arra, hogy a hétköznapi Kínával 
megismerkedjen a vendég, aki 
angol és kínai nyelvű itallap 
alapján kérheti kedvencét a 
többségében ázsiai alkalmazot-
taktól. Ismeretlen világ tárul fel 
a pultnál. A Find Tea ragaszko-

dik ahhoz a keleti filozófiához, 
hogy közvetítsen a boldogság 
elérése felé a kézművesség által, 
amit mindig is a kínai művészet 
részének tekintettek. A Find Tea 
elkötelezett a hagyományos kínai 
teakultúra megújításában és 
ezáltal megőrzésében.
A legkiválóbb tradicionális alap-
anyagokat kombinálja a modern 
technológiával, és ezáltal lehe-
tőséget ad nekünk felfedezni a 
teában rejlő ezernyi lehetőséget.
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Ha évek óta keres a Piac utcán, a Református Kistemp-

lommal szemben egy nem túlságosan nagy, „cuki” kis 

üzletet, ahol álmait megvalósíthatja, elérkezett az Ön 

ideje. Találtunk egy ilyen helyiséget Önnek a Piac utca 

22. alatt. Itt megvalósíthatja terveit, dédelgetett ál-

mait. Amit mi hozzá tudunk tenni a reménybeli sikeres 

vállalkozásához:

Egy világos, nagy portállal rendelkező, remek adott-

ságú üres üzlethelyiség.  Alapterülete 59 m2, melyhez 

72 m2-es galéria tartozik. Az üzlet száraz, tiszta, por-

mentes. Gyalog, tömegközlekedéssel is kiválóan meg-

közelíthető. 

Leendő bérlőnk számíthat a sétálóövezetben megfor-

duló járókelők vásárlóerejére is. A Piac utca 22. alatt 

található jövőbeni elegáns üzletéről még többet meg-

tudhat a www.civishaz.hu oldalról, vagy érdeklődhet 

telefonon.

Ne feledje, az üzlethelyiséget mi adjuk, 

Önnek csak az ötletet kell hozni! 

Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

KIVÁLÓ 

ADOTTSÁGOK...

...KIVÁLÓ 

LEHETŐSÉGEK!
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Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

...KIVÁLÓ 

LEHETŐSÉGEK!

Ékszerdoboz 
virágból

SEVEN FLOWER 
DEBRECEN

Debrecen, Kossuth u. 3.
Nyitva: H.-P.: 9.00–18.00

Szo.: 9.00-13.00
E-mail: 

Telefon: +36-20/391-4015    
judithvancsa@yahoo.com

A Seven Flower Debrecen 
legújabb virágszalonja. Ebben 
a virágos ékszerdobozban 
szakképzett virágkötő valósítja 
meg a vásárlók virágos álmait, 
vágyait, kívánságait, legyen az 
bármilyen csokor, egyéb, virá-
gok felhasználásával készített 
dísz vagy egyéb kompozíció. 

A tulajdonos szívvel-lélekkel és 
évtizedes tapasztalat birtoká-
ban állít össze egyedi alkalomra 
szánt csokrot, virágkosarat, 
virágboxot, mennyasszonyi 
csokrot, bármilyen asztaldíszt 
vagy más virágkészítményt. 

Az üzletből mindenki egyedi, 
személyre és alkalomra szabott 
csokorral vagy virágdobozzal 
távozhat. Ha évek óta keres a Piac utcán, a Református Kistemp-

lommal szemben egy nem túlságosan nagy, „cuki” kis 

üzletet, ahol álmait megvalósíthatja, elérkezett az Ön 

ideje. Találtunk egy ilyen helyiséget Önnek a Piac utca 

22. alatt. Itt megvalósíthatja terveit, dédelgetett ál-
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mentes. Gyalog, tömegközlekedéssel is kiválóan meg-

közelíthető. 

Leendő bérlőnk számíthat a sétálóövezetben megfor-

duló járókelők vásárlóerejére is. A Piac utca 22. alatt 

található jövőbeni elegáns üzletéről még többet meg-

tudhat a www.civishaz.hu oldalról, vagy érdeklődhet 

telefonon.

Ne feledje, az üzlethelyiséget mi adjuk, 

Önnek csak az ötletet kell hozni! 

Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

KIVÁLÓ 

ADOTTSÁGOK...

...KIVÁLÓ 

LEHETŐSÉGEK!
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Több mint 20 éve működünk 
Debrecen belvárosában a Cso-
konai Színház mellett Internet 
kávézóként és GLS csomag-
pontként. Szolgáltatásaink igen 
sokrétűek, igyekszünk kielégíte-
ni az irodai jellegű szolgáltatá-
sokat igénylők minél szélesebb 
körét, a városban a leghosszabb 
nyitvatartással.

Mit nyújtunk Neked? Széles-
sávú internethasználatot, GLS 
csomagfelvételi, illetve csomag-
átadási lehetőséget, színes 
és fekete-fehér nyomtatást/
fénymásolást, dokumentumok 
szkennelését, szakdolgozat-kö-
tést, spirálkötést.

INTERNET KÁVÉZÓ
Debrecen, Kossuth utca 8. 

Nyitva:
H.-P.: 7.00-22.00

Szo.-V.: 9.00-22.00
Ünnepnapokon: zárva

Telefon: +36-70/94-20-184
www.facebook.com/

internetkavezo
Honlap: http://dcafe.hu

Nemcsak 
NET-et találsz 
nálunk! 

Állatbarát hely vagyunk!
Fiatalos csapatunkkal arra tö-
rekszünk, hogy minden korosz-
tály számára gyorsan, precízen 
és a lehető legjobb árakon 
nyújtsuk szolgáltatásainkat. 
Diákoknak külön kedvezményt 
biztosítunk.

Angolul is beszélünk, így a 
külföldi Ügyfelek kiszolgálása 
esetén sem ütközünk kommuni-
kációs problémákba.

Honlapunkon keresztül otthon-
ról is kényelmesen leadhatják 
megrendeléseiket Ügyfeleink, 
amiket beérkezés után előre 
elkészítünk, időt takarítva ezzel 
számukra.

Kiemelt figyelmet szentelünk 
környezetünk védelmére, így 
a hulladékot minden esetben 
szelektíven kezeljük.
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Hívja ügyintézőnket: 
+36 20 413 9573
+36 30 475 2491
+36 20 471 3842

Megtaláltuk azt a belvárosi irodát. amelyet régen 
keres. A Piac utca 58. szám alatt, a földszinten, 
utcafronton található. 
A helyiség galériázott, összesen 85 m2, melyből 
50 m2 földszint és 35 m2 a galéria. A közelmúltban 
felújították, legutóbb irodaként működött. Bérbe 
veheti akár bútorozottan is, de kérésre akár üres 
állapotban is átadjuk Önnek. 
Jellegéből adódóan ügyfélszolgálati célra, de akár 
kereskedelmi célra is alkalmas. Mindenképp nézze 
meg, ritka kincs az irodapiacon ez a helyiség!

Iroda Önnek!
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MAZSOLATÁNC
2022. november 6. 10:00
Sziget-kék Tematikus Park, Valentin-terem

Műsor: Interaktív gyerekkoncert klasszikus hangszere-
lésben, a Sokszínvirág Zenekar és egy óvodapedagógus 
közreműködésével

Jegyár: 1500 Ft (felnőtt), 1000 Ft (gyerek)

IN MEMORIAM KOCSIS ZOLTÁN    
Az I. Kocsis Zoltán Emlékfesztivál keretében
2022. november 22. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Bartók: 3. (E-dúr) zongoraverseny / 
Mahler: IX. (D-dúr) szimfónia

Közreműködik: Jean-Efflam Bavouzet – zongora /
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft 

A NEMZETI FILHARMONIKUS
ZENEKAR KONCERTJE
2022. november 24. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Respighi: Régi olasz táncok - I. szvit / Szervánszky: 
Fuvolaverseny / C. Franck: d-moll szimfónia

Közreműködik: Győri Noémi – fuvola / 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Madaras Gergely

Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft 

A KAMARAZENE GYÖNGYSZEMEI 1.
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Műsor: Mozart: B-dúr szerenád („Gran Partita”) / 
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PER ASPERA AD ASTRA  
2022. október 25. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor:  Schubert: Rosamunda-nyitány / 
Mozart: G-dúr fuvolaverseny / 
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FÖLSZÁLLOTT A PÁVA
Tisztelgés Kodály Zoltán előtt
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Debreceni Egyetem, Aula
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Partnereink: Támogatóink:
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KÁLI GÁBORJEAN-EFFLAM BAVOUZET

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS: Klassz Pont Jegyiroda (Halköz Üzletház oldalsó utcafront; Debrecen, Simonffy u. 4-6; 
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Iroda (Debrecen, Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506); Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket 
országos hálózatában és a kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás jogát 

fenntartjuk! INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT: +36 20 368 9897  // klasszpont@kodalyfilharmonia.hu  //  www.kodalyfilharmonia.hu 
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Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O  Október
Hajdú-Bihar Megyei Építész 
Kamara megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából rendezett 
kiállítás a Modemben. Megtekinthe-
tő: október 20-áig.

O  Október
Az én Nagyerdőm című fotó-
pályázat képeiből összeállított 
kiállítás a Debreceni Fotóklub gon-
dozásában a Méliusz-könyvtárban. 
Megtekinthető: október 22-éig.

O  Október
A 20 éves Arany Rajzszög díja-
zottjainak válogatás-kiállítása 
a Bényi Galériában. Megtekinthető: 
október 23-áig.

O  Október
A sün és a mókus. A Termé-
szettár kiállítása a Méliusz-
könyvtárban. Megtekinthető: október 
28-áig.

O  Október
Bőrművészeti kiállítás Zajácz 
Tamás iparművész munkáiból 
a DAB-székházban. Megtekinthető: 
október 31-éig.

O  Október
Játék a színekkel. Lehotainé Kiss 
Marianna bemutatkozó kiállítása 
a Benedek Elek Könyvtárban. Megte-
kinthető: november 4-éig.

O Október 14–20., 10 óra
Érzékelhető kultúra. Látássé-
rültek Észak-alföldi Regionális 
Egyesületének programja az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 14., péntek, 16 óra
Jordánia. Nagy Attila vetített 
képes előadása Benedek Elek 
Könyvtárban.

O Október 14., péntek, 20.30
Deák Bill Blues Band-koncert a 
Lovardában.

O  Október 15., szombat
Antal–Lusztig-finisszázs a Mo-
demben.

O AMIGURUMI KLUB: kreatív 
foglalkozás várja a felnőtteket a 
Méliusz-könyvtárban november 
15-én

Rendszeres programok

O Társasjátékklub nyugdíja-
soknak az Újkerti Fiókkönyvtár-
ban – hétfőnként 10 órától.
O Zesty Lingo angol bölcsi a 
Józsai Közösségi Házban – hét-
főnként 10 órától.
O Anyafonó. Támogató kör 
anyáknak és babáknak a Bor-
sos-villában – hétfőnként  
10 órától.
O Józsai Néptánccsoport 
óvodásoknak a Józsai Közös-
ségi Házban – keddenként 17 és 
18 órától.
O Mozdulj, Debrecen! Gerinc-
torna a Józsai Közösségi Házban 
– keddenként és csütörtökönként 
15.30-tól.
O Hangbújócska zenebölcsi 
a Homokkerti Közösségi Házban 
szerdánként 9 órától, a Borsos-
villában keddenként 9 órától, a 
Méliusz-könyvtárban keddenként 
10.30-tól, a Józsai Közösségi 
Házban csütörtökönként 10 
órától.
O Középiskolai felvételi-
előkészítő tanfolyam mate-
matikából 6. és 8. osztályos 
gyerekeknek az Újkerti Fiók-
könyvtárban – szombatonként 
10.15-től.
O Gitáros mókaóra a Borsos-
villában – szerdánként 17 órától.
O Kínai meridián torna Sarkadi 
Judittal 17 órától, reiki relaxáció-
meditáció 17.30-tól az Újkerti 
Közösségi Házban szerdánként.
O Ringató. Családi művészeti 
nevelési program a Modemben 
– csütörtökönként 9.30-tól.
O Galagonya zenebölcsi az 
Újkerti Közösségi Házban – csü-
törtökönként 10 órától.
O Tökmag Kuckó zenebölcsi a 
Simonffy utcai Ifiházban – pénte-
kenként 9.30-tól.
O Fejlesztő foglalkozás 3–6 
éves korig a Homokkerti Közös-
ségi Házban – szombatonként 
10.15-től.

O Október 15., szombat
Gombakereső túra és kenyér-
kóstoló nap. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Október 15., szombat
A Motolla szüreti alkalma szőlő-
vel, zenével, tánccal, mulatsággal a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 15., szombat, 9 óra
A V.37 Díszgalamb- és Kis-
állattenyésztő Egyesület 
továbbképzése a Józsai Közösségi 
Házban.

O Október 15., szombat, 10 óra
Kreatív szombat a Halloween 
jegyében a Borsos-villában.

O  Október 15–16., 10 óra
Vándorfény Galéria festményki-
állítása és -vásár a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Október 15., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Színes  
állatvilág papírcsíkokból.  
Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában. 11 és 13 óra: Családi 
foglalkozás a DigITérben.

O Október 15., szombat, 15 óra
Motolla szüreti mulatság a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Október 15., szombat, 19 óra
Orosz Zoltán harmonikaművész 
és Horváth Kornél koncertje a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában. 

O Október 15., szombat, 19 óra
Szakaszhatár-koncert a DESz24-
ben.

O Október 15., szombat, 19 óra
Ünnepi műsor id. Ábrányi Kornél 
születésének 200. évfordulóján a 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
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O MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI 
foglalkozás várja a kicsiket a 
Modemben hétvégenként

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

O Október 16., vasárnap, 10 óra
Szerencsés János, avagy az  
ördög három arany hajszála.  
A Vojtina Bábszínház előadása  
a Színházteremben.

O Október 16., vasárnap, 10 óra
Művészetpedagógiai foglalkozás 
kicsiknek a Modemben.

O Október 16., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Induljon a 
szafari! Ismeretterjesztő program-
sorozat az Agórában.

O Október 16., vasárnap, 11 óra
CSAK Design vásár a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Október 16., vasárnap, 16 óra
Zenematiné. Hangversenyek 
kicsiknek és nagyoknak a Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Október 17., hétfő, 10 és 14 óra
Szellőn szökellő. A Vojtina Báb-
színház bölcsőszínháza a Játszó-
színházban.

O  Október 17., hétfő, 16.30
Hortobágy ecsetmesterei 
2022-ben – kiállításmegnyitó a 
Simonffy utcai Ifiházban.

O Október 17., hétfő, 17 óra
Madách SzínpadON Filmnap az 
Apolló moziban.

O Október 18., kedd, 10 és 14 óra
Szellőn szökellő. A Vojtina Báb-
színház bölcsőszínháza a Játszó-
színházban.

O Október 18., kedd, 14 óra
Ulrich Hub: Nyolckor a Bárkán 
– bérletszünet. Koncertszínházi 
bemutató a Csokonai Fórumban.

O Október 18., kedd, 17.30
Kripto kedd – A Bitcoin és a fenn-
tartható technológia. Béke Tamás 
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 18., kedd, 19 óra 
A kamarazene gyöngyszemei 1. A 
Kodály Filharmonikusok művészeinek 
koncertje a Debreceni Egyetemen.

O Október 19., szerda, 10 és 14 óra
Szellőn szökellő. A Vojtina Báb-
színház bölcsőszínháza a Játszó-
színházban.

O Október 19., szerda, 14 óra
Ulrich Hub: Nyolckor a Bárkán – 
bérletszünet. Koncertszínházi elő-
adás a Csokonai Fórumban.

O Október 19., szerda, 15 óra
A Nagy Imre Társaság program-
sorozata a Méliusz-könyvtárban.

O Október 19., szerda, 16.30
Viola. Az éneklő közösség a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 19., szerda, 17 óra
Halloween-délután a DESz24-ben.

O Október 19., szerda, 18 óra
A Pál utcai fiúk. Zenés játék a 
Csokonai Fórumban.

O Október 19., szerda, 18.15
Az ember energetikai rendszere, 
egészségének helyreállítása közössé-
gi megpróbáltatások idején II. Elő-
adás, beszélgetés Tankó István 
bioenergetikus-radiesztétával az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Október 19., szerda, 19 óra
A szabin nők elrablása – vígjáték 
2 részben. A Mandala Dalszínház 
előadása a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O Október 19., szerda
Campus Party Nótár Maryvel a 
Hallban.

O Október 20., csütörtök, 10 és 14 
óra
Szellőn szökellő. A Vojtina Báb-
színház bölcsőszínháza a Játszó-
színházban.

O Október 20., csütörtök, 14 óra
A Pál utcai fiúk. Zenés játék a 
Csokonai Fórumban.

O Október 20., csütörtök, 17 óra
Táncreakció – A zene és tánc 
motívumai Medgyessy Ferenc 
szobrászművészetében. Fodor Éva 

Irén művészettörténész előadása a 
Déri Múzeumban.

O Október 20., csütörtök, 18 óra 
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
levele a rómabeliekhez. Dan-
kó Ferenc előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 20., csütörtök, 18 óra
Csokonai köztér. A Csokonai Ifjú-
sági Program ingyenes foglalko-
zása a Csokonai Fórumban.

O Október 20., csütörtök, 19 óra
Pierre Notte: Gyászúton – Vifám 
sirató két hölgyre, egy zongo-
rára. Bérletes előadás a Csokonai 
Fórumban.

O Október 21., péntek
De jó csak lenni! Konferencia a 
Vojtina Bábszínház Színháztermében.

O Október 21., péntek, 14.30
Belvárosi séta a Debreceni Refor-
mátus Kistemplomtól.

O Október 21., péntek, 17.30
Vaktor Orsolya Metamorfózis 
című könyvének bemutatója a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 21., péntek, 19 óra
Molnár Ferenc: Játék a kastély-
ban – bérletszünet. Előadás a 
Csokonai Fórumban.

O Október 21., péntek
Harcsa Veronika és Gyémánt 
Bálint About Time lemezbemuta-
tó koncert a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O Október 21., péntek
Delta a Lovardában.

O  Október 22., szombat
Három évtized magyar képzőmű-
vészete középiskolások szemén 
keresztül. Kísérleti művészetpeda-
gógiai projekt a Modemben. Megte-
kinthető: február 12-áig.

O Október 22., szombat
Erdei túra az aranyló ősz 
jegyében. A Zsuzsi Erdei Vasút prog-
ramja.

O Október 22., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2. 
szám alatt.

O Október 22., szombat, 10.30
Őszi szüret. Verses-mesés fog-
lalkozás kézműveskedéssel az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.
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O Október 22., szombat, 11 és 13 
óra
Családi foglalkozás a DigITérben 
az Agórában.

O Október 22., szombat, 13.30
Varázslatokkal teli családi nap – 
Aqua Manó Party és Aqua Fitness 
az Aquaticum Mediterrán Élmény-
fürdőben.

O Október 22., szombat, 14 óra
Belvárosi séta a Tisza család 
nyomában. Honismereti séta Vá-
radi Katalin történész muzeológussal 
a Déri Múzeumtól.

O Október 22., szombat, 19 óra
Szemfényvesztők. Rieger Dániel 
bűvész műsora a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Október 22., szombat, 19 óra
Molnár Ferenc: Játék a kastély-
ban – bérletszünet. Előadás a 
Csokonai Fórumban.

O Október 23., vasárnap
Megemlékezés és program nem-
zeti ünnepünk alkalmából. A Zsu-
zsi Erdei Vasút programja.

O Október 23., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O Október 23., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Részleges 
napfogyatkozás. Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O Október 25., kedd, 14 óra
Arany János: Toldi – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban.

O Október 25., kedd, 17 óra
Sorskönyv a Krímről: Eperjesi 
Ildikó és Olekszandr Kacsura 
legújabb műve. Debrecen Megyei 
Jogú Város Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat könyvbemutatója a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 25., kedd, 17.30
Kripto kedd – A Bitcoin és a fenn-
tartható technológia. Béke Tamás 
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 25., kedd, 19 óra
Per Aspera ad Astra. A Kodály 
Filharmonikusok koncertje a 
Kölcsey Központban.

O Október 25., kedd, 19 óra
Mihail Sebastian: Névtelen csil-
lag – bérletszünet. Romantikus 
komédia a Csokonai Fórumban.

O Október 26., szerda, 16.30
Torma Mária Radnóti- és Lati-
novits-díjas előadóművész Kró-
nikás ének című előadóestje a 
DAB-székházban.

O Október 26., szerda, 18.15
Harmonizáló energetikai gya-
korlatok. Előadás, beszélgetés 
Domokiné Tóth Mária tradicioná-
lis reikimesterrel az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Október 26., szerda, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacso-
rára – bérletszünet. Vígjáték a 
Csokonai Fórumban.

O Október 26., szerda
Campus Party a Valmarral a 
Hallban.

O Október 27., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
első levele a korinthusbeliekhez. 
Tokics Imre előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 27., csütörtök, 18 óra
Csokonai köztér. A Csokonai Ifjú-
sági Program ingyenes foglalko-
zása a Csokonai Fórumban.

O Október 27., csütörtök
Nyitott Akadémia – Pál Ferivel a 
Lovardában.

O  Október 28., péntek, 15 óra 
Vikingek a Kárpát-medencében.  
A Nemija-sisak és köre, avagy Ma-
gyarország 10–11.századi skandináv 
és rusz kapcsolatai a régészeti lele-
tek tükrében kiállítás megnyitója a 
Déri Múzeumban.

O Október 28., péntek, 16 óra
Író-olvasó találkozó Dévai Nagy 
Kamillával és Reiner Péterrel a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 28., péntek, 18 óra
Hot Men Dance tánccsoport elő-
adása a VOKE Egyetértés Művelődé-
si Központjában.

O Október 28., péntek, 18 óra
Szabó Magda: Für Elise. Bérletes 
előadás a Csokonai Fórumban.

O Október 28., péntek, 19 óra 
Spleen és Whereshollywood-
koncert a DESz24-ben.

O Október 28., péntek, 20 óra
Kovács Tamás Band 
akusztikus koncert a Simonffy 
utcai Ifiházban.
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O DESZ24. Sokféle programot kí-
nál a Debreceni Egyetemi Színház 
csapata a belvárosban, a Batthyá-
ny utca 24. alatti klubban

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

O Október 28., péntek
A Csajod / Hegedűs Józsi a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O Október 29., szombat
Bátrak erdeje – Halloween-party. 
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Október 29., szombat, 10 óra
Halloween. Rémületesen jó játé-
kos, szörnyen jó kézműves fel-
adatokkal és egy kis mesével a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 29., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Pom-pom 
denevér. Játékos foglalkozássorozat 
az Agórában. 11 és 13 óra: Csalá-
di foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O Október 29., szombat, 13 óra
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Mediter-
rán Élményfürdőben. 13.30: Happy 
Halloween az Aqua Manókkal 
– Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness.

O Október 29., szombat, 14 óra
Past and future séta. Kulturális 
és természeti értékek felfede-
zése Váradi Katalin muzeológussal 
és Váradi Zoltánnal, a Természettár 
vezetőjével a Déri Múzeumtól.

O Október 29., szombat, 19 óra
Üvegtigris. Filmvetítés az 
Aquaticum Termálfürdő kültéri me-
dencéjében.

O Október 29., szombat, 19 óra 
Anchorless Bodies + Hypocrites 
Breed + Estenden + eternal bork 
koncert a DESz24-ben.

O Október 29., szombat
Be Massive a Víztoronyban.

O Október 30., vasárnap, 10 óra
Miénk Itt a Tér! – A ládán túl.  
A Vojtina Bábszínház programja.

O Október 30., vasárnap, 10 óra
Művészetpedagógiai foglalkozás 
kicsiknek a Modemben.

O Október 30., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Állati 
Halloween. Ismeretterjesztő prog-
ramsorozat az Agórában.

O Október 30., vasárnap, 11 óra
Frakk, a macskák réme. Bábszín-
házi előadás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Október 30., vasárnap, 13.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás és Happy Halloween 
az Aqua Manókkal – Aqua 
Manó Party és Aqua Fitness az 
Aquaticum Mediterrán Élményfür-
dőben.

O Október 30., vasárnap
Kicsi Gesztenye Klub a Lovardá-
ban.

O November 2., szerda, 10 óra
Interaktív halloweeni délelőtt a 
Józsai Könyvtárban.

O November 2., szerda, 10.30
Őszkergető – szünidei foglalko-
zás papírszínházzal, játékkal, 
kreatív alkotó sarokkal 5 éves 
kortól a Méliusz-könyvtárban.

O  November 2., szerda, 16.30
Böszörményi Kovács Zsolt A pil-
lanat emlékműve című kiállítása 
a DAB-székházban.

O  November 3., csütörtök
Rigasz Hondromatidisz szob-
rászművész kiállítása a Bényi 
Galériában. Megtekinthető: november 
24-éig.

O November 3., csütörtök, 10.30
Őszkergető – szünidei foglalko-
zás papírszínházzal, játékkal, 
kreatív alkotó sarokkal 5 éves 
kortól a Méliusz-könyvtárban.

O November 3., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem 
– Pál második levele a 
korinthusbeliekhez. Restás Lász-
ló előadása a Méliusz-könyvtárban.

O November 4., péntek, 19 óra
Fölszállott a páva – tisztelgés 
Kodály Zoltán előtt. Koncert a 
Debreceni Egyetemen.

O November 4., péntek
Sorbonne Sexual / Grabovski / 
Árnyéknyúl a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O November 5., szombat, 10.30 
Boszorkányszombat. Halloween, 
Scooby-Doo kirakó, tökfaragás 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 5., szombat, 11 és 13 
óra
Családi foglalkozás a DigITérben 
az Agórában.

O November 5., szombat, 13.30
Szörnyen jó családi nap – Aqua 
Manó Party és Aqua Fitness az 
Aquaticum Mediterrán Élményfür-
dőben.

O November 5., szombat, 14 óra
Szállóvendégek – 
itt telelő madaraink. Ismeret-
terjesztő előadás a téli madár-
védelemről. Interaktív játékok és 
kézműves foglalkozás a Déri Múze-
umban.

O November 5., szombat
A Prog-Rock evening with 
ANDROID a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O November 6., vasárnap, 10 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház bemutatója a Játszószín-
házban.

O November 6., vasárnap, 10 óra
Mazsolatánc. Klasszikus hangszere-
lésű gyerekdalok, népdalok a Sziget-
kék Valentin-termében.

O November 6., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A rejtőz-
ködés mesterei. Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O November 7–9.
Debreceni Irodalmi Napok a város 
több pontján.

O November 7., hétfő, 14 óra
Józsai Irodalmi Kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtárban.

O  November 8., kedd, 16 óra
Debreceni Fotóklub kiállításának 
megnyitója a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O November 8., kedd, 17.30
Kripto-kedd – A bitcoin és a 
fenntartható technológia. Béke 
Tamás előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
719.000.000 Ft vissza nem térítendő, Európai 
Uniós támogatásból valósítja meg a „A Tócóskert 
gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című 
(TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002) pályázatát. A ki-
vitelezés zajlik.

A beruházás célja a Tócóskert városrész költ-
séghatékony, környezettudatos, család- és 
klímabarát, gazdaságélénkítő fejlesztése, mely 
által javul a városrész általános környezeti állapo-
ta, a lakókörnyezet minősége, illetve erősödnek a 
közösségi funkciók.

A zöldterületi rekonstrukció mintegy 100.000 m2 
érint. A projektnek köszönhetően a fűfelületek, 
parki berendezések, sportpálya és 4 játszótér 
is megújulnak, új pihenőterek, sétányok és új 
közösségi tér is épül a Tócóskert alábbi utcái ál-
tal határolt területeken:

• a Kishegyesi út menti parkoló, 
• Holló László és az erre merőleges sétány, 
• Angyalföld tér pihenőrész, 
•  István út menti kutyafuttató,

• Angyalföld 
tér környeze-
te – sportpálya, 
bölcsőde melletti 
játszótér,
•  István út 63–91. szám 
melletti park,
•  és a Margit tér.

A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően meg-
valósul a közvilágítási rendszer szükség szerinti 
megújítása.

A projekt keretében nagy felbontású, képfel-
dolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt 
közbiztonsági kamerák elhelyezésére is sor 
kerül, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók a la-
kosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak célja a projekt megvalósításával, hogy javul 
a városrész általános környezeti állapota, a vá-
rosrész népességmegtartó képessége, a lakókör-
nyezet minősége, valamint a közösségi funkciók 
erősödnek.
További információ kérhető: 
+36 52 511 530   /   www.d2030.hu

TOVÁBB szépül a Tócóskert
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O November 8., kedd, 17 óra
Kreatív Sziget a Méliusz-
könyvtárban.

O November 8., kedd, 18 óra
Theeb – IEAS Film Club. Angol-
film-vetítés és beszélgetés a 
Modemben.

O November 9., szerda, 10 óra
Márton-napi játszóház a Borsos-
villában.

O November 9., szerda, 10 és 14 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház kamarajátéka a Játszó-
színházban.

O November 9., szerda, 15 óra 
A Nagy Imre Társaság program-
sorozata a Méliusz-könyvtárban.

O November 9., szerda, 17 óra
Kerekasztal-beszélgetés a 80 

éve született Várkonyi Anikó 
életéről és költészetéről a Déri 
Múzeumban.

O November 9., szerda, 18.15
Harag és megbocsátás. Veszte-
ségeink feldolgozása. Előadás, 
beszélgetés Kövesi Péter spiritu-
ális tanítóval az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 9., szerda, 19 óra
A színház mindenkié, avagy egy 
bolond hármat csinál – vígjáték  
2 részben. A Pódium Színház előadá-
sa a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O November 9., szerda
Campus Party Szecseivel a Hall-
ban.

O November 10., csütörtök, 10 és 
14 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház kamarajátéka a Játszó-
színházban.

O November 10., csütörtök, 18 óra 
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
levele a galáciabeliekhez. Hegyes 
Horváth Géza előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O November 10., csütörtök, 19 óra
Puskás Levente szaxofon- 
és Váradi Judit zongorahangver-
senye a Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O November 11., péntek, 10 és 14 
óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház kamarajátéka a Játszó-
színházban.

O November 11–13.
Országos zongoraverseny 
Claude Achille Debussy születé-
sének 160. évfordulója tiszte-
letére a Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O November 11., péntek
Analog Balaton EP bemutató a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O November 12., szombat
Márton-napi vigadalom. A Zsuzsi 
Erdei Vasút programja.

O November 12., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Libamánia. 
Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában. 11 és 13 óra: Csalá-
di foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O November 12., szombat, 16 óra
Nótaest a Délibáb Nóta Egyesü-
let szervezésében a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O November 12., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben és 
moziest az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O November 12., szombat
Unexpected Frequencies a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O November 13., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O November 13., vasárnap, 10 óra
Az év tánca! Táncverseny a 
Pozitív Centrum Táncművészeti 
Egyesület szervezésében a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O November 13., vasárnap, 10 óra
Művészetpedagógiai foglalkozás 
kicsiknek a Modemben.

O November 13., vasárnap, 10 óra
A halász és a nagyravágyó  
felesége. A Vojtina Bábszínház 
bemutatója a Színházteremben.  
10 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 13., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Konyhai 
kémia speciál. Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O November 13., vasárnap, 13.30
Aqua Manó Party és Aqua Fitness 
az Aquaticum Mediterrán Élmény-
fürdőben.

O November 13., vasárnap, 16 óra
Debussy-maraton a szerző születé-
sének 160. évfordulója alkalmából a 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 14., hétfő, 17 óra 
Sporttörténeti kiállítás a Méliusz-
könyvtárban.

O November 15., kedd, 10 és 14 óra
A halász és a nagyravágyó fe-
lesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 és 
14 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 15., kedd, 15 óra 
Amigurumi Klub – kreatív fog-

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

O SZELLŐN SZÖKELLŐ.  
A Vojtina bölcsőszínháza a Ját-
szószínházban
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lalkozás felnőtteknek a Méliusz-
könyvtárban.

O November 15., kedd, 16 óra 
Kedd – Könyvtár – Költők. Vers-
barátok találkozója a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O November 15., kedd, 17 óra 
Ókori Egyiptom Klub 
előadássorozata következő 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O November 15., kedd, 17.30
Kripto kedd – A Bitcoin és a 
fenntartható technológia. Béke 
Tamás előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O November 16., szerda, 10 és 14 
óra
A halász és a nagyravágyó fe-
lesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 és 
14 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 16., szerda, 16 óra 
KönyvTársasJáték a Méliusz-
könyvtárban.

O November 16., szerda, 16.30
Kövér József szobrászművész, író 
Söprés című könyvének bemuta-
tója a DAB-székházban.

O November 16., szerda, 16.30 
Viola – az éneklő közösség a 
Méliusz-könyvtárban.

O November 16., szerda, 18 óra
Hangok a fejemben... Somogyi 
András humorista előadása a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O November 16., szerdán, 18.15
Gerinciskola. Mozgással a tes-
ti-lelki egészségért. Gyakorlatok, 
beszélgetés Harsányi Gusztáv alter-
natívmozgás-terapeutával az Újkerti 
Közösségi Házban.

O November 16., szerda
Campus Party – Metzker Viktória 
a Hallban.

O November 17., csütörtök, 10 és 
14 óra
A halász és a nagyravágyó 
felesége. 
A Vojtina Bábszínház előadása 
a Színházteremben. 10 és 14 óra: 
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház kamarajátéka a Játszó-
színházban.

O November 17., csütörtök, 18 óra 
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
levele az efézusbeliekhez. 
Tonhaizer Tibor előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O November 17., csütörtök
Csernus Imre előadása a Lovar-
dában.

O November 18., péntek, 10 és 14 
óra. A halász és a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 és 
14 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 18., péntek, 16.30
A debreceni agrár-felsőokta-
tás másfél évszázada. Surányi 
Béla agrártörténész előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O November 18., péntek
Füredi Júlia előadása a Lovardá-
ban.

O November 18., péntek
Zaporozsec-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O November 19., szombat, 10.15
Jóslásszombat – novemberi jeles 

napok, népszokások az Újkerti 
Fiókkönyvtárában.

O November 19–20., 11 óra
Szaunamaraton az Aquaticum 
Termál Szaunavilágban.

O November 19., szombat
XIII. Full of anger underground 
metal fesztivál a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O November 20., vasárnap, 10 óra
A halász és a nagyravágyó fele-

O KOVÁCS TAMÁS BAND. Akusz-
tikus koncert a Simonffy utcai 
Ifiházban október 28-án

NOVEMBER 18. PÉNTEK, 19.00 / Debreceni Református Nagytemplom
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Régiségvásár 
Az esztendő utolsó hónapjaiban, 
ősszel és télen is lesz régiségvá-
sár Debrecenben. Ahogy megszok-
hattuk, a Nagyerdei Stadion északi 
zárt parkolójában találkozhatnak a 
régi tárgyak szerelmesei: október 
23-án, november 13-án és 27-én, 
valamint december 11-én, a szo-
kásos időben, 7 és 14 óra között.

sége. A Vojtina Bábszínház  
előadása a Színházteremben.  
10 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 21., hétfő, 10 és 14 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház kamarajátéka a Játszó-
színházban.

O November 22., kedd, 10 és 14 óra
A halász és a nagyravágyó fe-
lesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 és 
14 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 22., kedd, 17.30
Kripto kedd – A Bitcoin és a fenn-
tartható technológia. Béke Tamás 
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 22., kedd, 19 óra
In memoriam Kocsis Zoltán. 
Koncert az I. Kocsis Zoltán Em-
lékfesztivál keretében a Kölcsey 
Központban.

O November 23., szerda, 10 és 14 
óra
A halász és a nagyravágyó fe-
lesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 és 
14 óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 23., szerda, 18.15
A férfiak másképp szeretnek. 
Előadás, beszélgetés Domokiné 
Tóth Mária tradicionális reiki-
mesterrel az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 23., szerda
Nyitott Akadémia Almási Kittivel 
a Lovardában.

O November 23., szerda
Campus Party Tóth Andival a 
Hallban.

O November 24., csütörtök, 10 és 14 
óra. A halász és a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 
óra: Állatbarátságok. A Vojtina 
Bábszínház kamarajátéka a Ját-
szószínházban.

O November 24., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
levele a filippibeliekhez. Szől-
lősi Árpád előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O November 24., csütörtök, 19 óra
A Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar koncertje a Kölcsey Köz-
pontban.

O November 24–27.
Debrecen SaxFest a Zeneművésze-
ti Kar Liszt-termében.

O November 25., péntek, 10 és 14 
óra
A halász és a nagyravágyó fele-
sége. A Vojtina Bábszínház elő-
adása a Színházteremben.

O November 25–27., 10–15 óra
Vasútmodell-kiállítás a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O November 25., péntek, 17 óra
Az első ferences kolostor Debre-
cenben. D. Szabó László régész 
előadása a Déri Múzeumban.

O November 26., szombat
Debreceni adventi vásár a belvá-
rosban december 23-áig.

O November 27., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O November 27., vasárnap, 10 óra
A halász és a nagyravágyó fele-
sége. A Vojtina Bábszínház elő-
adása a Színházteremben.

O November 27., vasárnap, 10 óra
Művészetpedagógiai foglalkozás 
kicsiknek a Modemben.

O November 28., hétfő, 10 és 14 óra
Paradicsomjáték. A Vojtina Báb-
színház szertartásszínháza a 
Játszószínházban.

O November 29., kedd, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 
és 14 óra: Paradicsomjáték. A 
Vojtina Bábszínház szertartás-
színháza a Játszószínházban.

O November 30., szerda, 10 és 14 
óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 
és 14 óra: Paradicsomjáték. A 
Vojtina Bábszínház szertartás-
színháza a Játszószínházban.

O November 30., szerda, 18.15
Nyílt segítő nap. Egyéni és cso-
portos reikikezelések, életmód-
tanácsadás az Újkerti Közösségi 
Házban.

Motolla ősszel 
és télen
Ősztől folytatódnak a Motolla 
programjai; havonta egy-egy 
alkalmat terveztek, melyek hely-
színe – egy kivétellel – a DEMKI 
Homokkerti Közösségi Ház lesz. 
A szeptemberi évadnyitást kö-
vetően október 15-én szüreti 
programok várják az érdeklődőket, 
zenével, tánccal, mulatsággal. 
November 19-én kisfarsangi Mo-
tolla lesz moldvai táncházzal és 
a Forgórózsával, december 10-én 
pedig már az adventre készülnek, 
betlehemes csoportokkal, közös 
karácsonyi énekléssel. A progra-
mok minden alkalommal családi 
délutánnal indulnak, 15 és 18.30 
óra között kézművesség, aprók 
táncháza, dal- és játéktanítás, 
mesélés várja az érdeklődőket, 
19 és 21.30 óra között pedig a 
felnőtteket hívják táncházba, illet-
ve egyéb programjaikra.
December 26-án regölés zárja 
az esztendőt a zeleméri temp-
lomromnál, január 7-én pedig a 
homokkerti intézményben szintén 
regölés indítja az újesztendőt.
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Milyen eszköz segítségével tudjuk megfigyelni a ha-
marosan látható részleges napfogyatkozást? Kell-e 
félnünk attól, hogy a denevér beleragad a hajunkba? 
Laboratóriummá alakítható-e egy konyha? Hogyan 
olvad bele környezetébe egy 5 méteres zsiráf? Ősz-
től újra indult az Agórában a Vasárnapi tudomány 
című ismeretterjesztő foglalkozássorozat, amelynek 
keretében a gyerekek betekinthetnek a különböző 
tudományterületek rejtelmeibe. 

A legújabb infokommunikációs és digitális esz-
közök iránt érdeklődőknek az Agórában működő 
DigITér Debrecen Digitális Élményközpont szombati 
programjaira érdemes regisztrálni. A látogatók itt 
találkozhatnak humanoid robotokkal, simogathat-
nak robotkutyát, megtudhatják, mitől lehet „okos” 
egy otthon, vagy mi mindenre használható egy 3D 
nyomtató. 

A legkisebbeknek szól kéthetente szombaton a 
Kreatív tudomány elnevezésű foglalkozás, ahol a 
gyerekek Halloween előtt, például, pihe-puha pom-
pom denevért, a Márton-naphoz kapcsolódóan pedig 
akár repülni is képes papírlibát készíthetnek, és köz-
ben – természetesen – sok érdekesség kiderül ezek-
ről az állatokról.

Kolostor a mélyben
A belváros eddig ismert legkorábbi emlékei az 
újkőkorból, s az 1322–1552 között városunkban 
működő ferences kolostor temetőjének 44 sírja került 
elő ez évben Debrecenben. A Déri Múzeum régészei 
a Dósa nádor téren végzett tavaszi próbafeltárás 
során bukkantak az értékes leletekre. A feltárás 
történetéről, s a város múltjának több régészeti kor-
szakból származó leleteiről is hallhatnak az érdeklő-
dők november 25-én 17 órától a Déri Múzeumban, 
ám D. Szabó László régész főként a kolostort alkotó 
épületek újraépítéséről beszél majd. A rekonstrukció-
nál abból indultak ki a szakemberek, hogy a város 
régi térképei megőrizték az egykori kolostor alap-
rajzát. A térképek mellett felhasználták a tavaszi 
ásatás eredményeit, korabeli európai ferences kolos-
torok ábrázolásait, alaprajzait. 1952-ben bontották 
le a kolostor még fennálló részeit. Az ekkor készült 
fényképeket is láthatja majd a közönség, s az előadó 
látványos 3D modellel próbálja meg elképzelhetővé 
tenni városunk egykori kolostorát.

Öt mester
A debreceni Antal–Lusztig-gyűjteményre épülő és 
október 23-áig látható tárlat, a „Latrokként tér és idő 
keresztjére verve...” a 20. századi magyar művészet 
öt jelentős mesterének – Tóth Menyhért, Vilt Tibor, 
Schaár Erzsébet, Ország Lili és Kondor Béla – alkotá-
sait mutatja be a Modemben.

Törpék és óriások földjén
A Vojtinában jól megférnek egymással ezek a mé-
retben nagyon különböző lények. A törpék apró 
termetűek, leginkább természetfelettiek, akik között 
vannak barátságosak, jóságosak, gonoszak, veszé-
lyesek, kifürkészhetetlenek, makacsok is. Lakhatnak 
barlangban, erdőben, hegyoldalak üregeiben. Többek 
között a föld és az ásványi birodalom őrei is lehetnek 
ők. Az óriások gigászi méretű ember formájú lények, 
akik lehetnek védelmezők és ellenségesek is. Álta-
lában a természet brutális erőit személyesítik meg; 
fizikai erejük félelmetes.

A tárlat október 30-áig látogatható a Vojtina 
Bábszínházban.

Őszi hétvégék az Agórában
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A kilencvenes évek elejére repíti vissza a közönséget 
az eddig főként dokumentumfilmeket készítő Tősér 
Ádám első egész estés mozija: október 20-ától vetíti 
a mozi a Blokád című filmet. A Seress Zoltán és ifj. 
Vidnyánszky Attila főszereplésével készült, az Antall 
József beiktatása után alig fél évvel történt taxisblo-
kádról szóló filmet nevezi idén hazánk az Oscar-díjra.

Szintén ezen a napon debütál Dwayne Johnson 
legújabb mozija: a Black Adamben a DC szuperhőse-
ként láthatjuk a népszerű színészt. A látványosnak 
ígérkező film egy, a fiáért bosszút állni kívánó apa 
történetét meséli el, aki ötezer évnyi hibernáció után 
megjelenik mai világunkban, és senkinek sem kegyel-
mez. A filmben – a Szikla mellett – Pierce Brosnan is 
feltűnik a vásznon.

Izgalmakkal teli őszre készül az Apolló mozi
Hazai történelmi alkotás, élő koncertközvetítés, 
amerikai szuperhősfilmek, önálló stand up est, 
közönségkedvenc trilógia, valamint északra kalauzoló 
filmnapok is színesítik a mozi októberi és novemberi 
palettáját. Halloween alkalmából pedig a borzongásra 
vágyók sem maradnak szórakozás nélkül.

Black Adam

Blokád

November közepéig kell várniuk a rajongóknak 
a következő szuperhősfilmre: a Fekete párduc 2. 
Vakanda sorsát meséli tovább T’Challa király halála 
után. A Marvel moziuniverzum harmincadik filmjében 
a vakandaiak számára új fejezet nyílik, hőseik pedig 
Nakia és Everett Ross segítségével új ösvényt jelölnek 
ki a királyság számára, amiben szerepet játszik 
Namor is, a titkos víz alatti nép vezetője. A filmben 
visszatér Lupita Nyong'o, Martin Freeman és Letitia 
Wright is. 

A Sky Full of Stars vagy Viva la Vida! – garantál-
tan felcsendül mindkét kedvenc október 29-én 16.30-

tól az Apolló moziban: a Coldplay élő koncertközve-
títésén vehetünk részt. A zenekar nagy sikerű Music 
of the Spheres turnéjának Buenos Aires-i állomását 
láthatják a rajongók: a két és háromnegyed órásra 
tervezett eseményt szateliten keresztül sugározzák 
majd a termekbe. A River Plate Stadionba különleges 
fény- és tűzijátékot, valamint lézershow-t terveztek a 
szervezők, ami izgalmas elegyet jelent majd a fülbe-
mászó dallamokkal.

Hetedik alkalommal játszik főszerepet a borzon-
gás a moziban október 31-én, Halloween estéjén: A 
félelem éjszakája nevű filmmaratonon olyan rémisztő 
alkotásokat láthatnak a rettegni vágyók, mint A kel-
tetés, az Ők, a Fekete telefon, vagy a Fehér éjszakák 
171 perces rendezői változata. Egy jegy vásárlásával 
mind a négy film megtekinthető az alkoholmentes 
szórakozást kínáló rendezvényen.

Önálló stand up esttel érkezik az Apollóba a nép-
szerű humorista, Bruti: a debreceni nevettetőt tavaly 
a helyi vonatkozású Pecakúra című alkotás egyik 
főszereplőjeként látta vendégül a mozi, most viszont 
csak az övé lesz a színpad. A vidám kikapcsolódásra 
vágyók november 4-én 18 órától kacaghatnak az 
eseményen.

Ki ne emlékezne Zsákos Frodóra, Gandalfra vagy 
Legolasra? A töretlen népszerűségnek örvendő  
A Gyűrűk Ura-trilógia húsz év után, bővített vál-
tozatban tér vissza a debreceni vászonra. A gyűrű 
szövetsége című klasszikust november 5-én 17 órától 
vetítik, A két torony november 12-én 17 órától lesz 
látható, míg A király visszatér november 13-án 17 
órától tekinthetik meg a rajongók.

Első alkalommal érkezik Debrecenbe a Finn Film-
napok, aminek keretében november 8. és 10. kö-
zött öt filmet láthatnak az érdeklődők. Lesz itt szó 
menedékkérelmi hercehurcáról, művészi kitelje-
sedésről és kerekes székes szerelemről egyaránt. 
Minden filmet angol és magyar felirattal vetíte-
nek: a Tove, az Első hó, A vak férfi, aki nem akarta 
megnézni a Titanicot, Az éjszaka megbocsát és az 
Acélhölgyek című alkotásokat tekinthetjük meg.



35



36

Bármiben nagy 
lehetsz!” – hirdeti a 
DSI Debrecen. Minden 
adott ahhoz, hogy a 
sportolóik nagy sikere-
ket érjenek el, mondta 
Makray Balázs straté-
giai és sportszakmai 
igazgató.

A Debreceni Sport-
iskola története 1963-
ban kezdődött, amikor 
– Debrecen Város Tanácsának döntése értelmében 
– négy sportágban (atlétika, kézilabda, torna, úszás) 
megkezdődött a sportiskolai képzés. Azóta számos 
átalakításon esett át a DSI.

Az elmúlt évek legnagyobb változására 2006. 
január 1-jén került sor, amikor az addig intézményi 
formában működő Debreceni Sportiskola integrálódott 
a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasz-
nú Nonprofit Kft.-be. Az új szervezeti formának és 
gazdának köszönhetően a Sportiskola szakosztályai 
azóta jobb lehetőségekkel rendelkeznek. Ma már a 15 
szakosztályban több mint ezer gyerek sportol itt.

Most új fejezetet nyitottak a sportiskola életében: 
a közel 60 éve működő egyesület hagyományai előtt 
tisztelegve a jövőben a DSI Debrecen nevet használ-
ják, a megújulás jegyében pedig a szervezet arculati 
megjelenését felfrissítik. A változás a kommunikációs 
tevékenység több területét is érinti; többek között új 
felépítésű weboldallal jelentkeznek, amely a továb-
biakban a www.dsidebrecen.hu domain név alatt 
lesz elérhető. Ami azonban változatlan: továbbra is 
szeretnék hozzásegíteni a jelenleg és a jövőben nálunk 

Arculatot és nevet váltott a Debreceni Sportiskola
sportolókat az álmaik 
beteljesítéséhez.

– A DSI szerepe 
nagyon fontos a 
városban. Komoly 
sportszakmai munkát 
folytatnak évtizedek 
óta a klubnál; ezt mu-
tatja a 1088 sportoló 
és a 108 edző is, mely 
kiemelkedő létszám – 
mondta el a névváltás 

sajtótájékoztatóján Barcsa Lajos alpolgármester. 
Hozzátette, Debrecen büszkeségeit neveli a sportklub, 
melyre az egész városnak büszkének kell lennie.

– Jövőre hatvanévesek leszünk. Az arculatváltás 
egy kis megállásra, múltidézésre szólít fel bennünket 
mindamellett, hogy a jövőnek terveztük újjá azt, ami 
most végbemegy – mondta Becsky András, a Debrece-
ni Sportcentrum Kft. ügyvezetője. Kiemelte, a változá-
sokat szem előtt tartva alakították ki a klub pozícióját. 
A piramis legalját, az utánpótlás-bázist kívánják 
szélesíteni Debrecenben a csapatsportok kapcsán, az 
egyéni sportokban viszont továbbra is vezető szerepet 
szeretne betölteni a DSI Debrecen.

– A Sportiskola hatvan éve úgy kezdte el a mű-
ködését, mint egy nevelőegyesület. Azóta is ennek a 
bástyája tudott maradni, de egy idő után elkezdtek 
profi sportolókat foglalkoztatni. Ettől függetlenül tö-
retlenül az maradt a célunk, hogy a jövőben is tudjunk 
kinevelni – már fiatalon – olyan sportolókat, akik nagy 
sikereket érhetnek el. Ehhez minden infrastruktúra 
adott; dolgozunk, igyekszünk kiszolgálni Debrecent 
azzal a minőségi munkával, ami nálunk zajlik.

Jövő júliusban rendezheti meg a Debreceni Egyetem 
a 3x3-as Kosárlabda Egyetemi Európa-
bajnokságot – döntöttek az Európai 
Egyetemi Sportszövetség (EUSA) 
találkozóján, Szlovéniában.

Krajnska Gorában tartotta az 
EUSA technikai bizottsága soros 
ülését, ahol a 2023-as Európai 
Egyetemi Bajnokságok szervező-
ivel ismerkedett meg a testület. 
A találkozón a Debreceni Egyetem 
delegációja, Balogh László, a DE 
Sporttudományi Koordinációs Intézet 
igazgatója, Varga Katalin testnevelés- és szabadidő-
sport-koordinátor, valamint Pöszmet Tibor sportiro-
da-vezető is részt vett.

Az intézmény a Miskolci Egyetemmel, a Magyar 

3x3-as egyetemi Európa-bajnokság
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel és a két város 
önkormányzatával közösen szervezi meg 2024-ben 

az Európai Egyetemi Játékokat, amelyen – várha-
tóan – 40 ország csaknem 450 egyetemének 

mintegy hatezer hallgatója szerepel majd.
 A két év múlva esedékes 

multisportrendezvény teszteseményeként, 
már jövő nyáron egy nagyszabású versenyt, 
3X3-as Kosárlabda Egyetemi Európa-baj-

nokságot koordinál az intézmény. A sportág 
technikai delegáltjával, a holland Jeanine Tjin-

A-Sioe-vel történt személyes egyeztetés után 
eldőlt, hogy a játékokat 2023. július 16–19. között 
rendezik meg az egyetem főépülete előtt.

 Az EUSA delegáltjai legközelebb november má-
sodik felében Debrecenbe látogatnak, a két sport-
esemény helyszínbejárására.
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Túl van a DVSC Schaeffler a bajnokság első sza-
kaszán, mely a válogatottak kötelezettségei előtt 
– rendhagyó módon – négy hazai mérkőzést foglalt 
magában, tetőpontjaként a Mosonmagyaróvár elleni 
rangadóval. 

A terv egyértelműen az volt, hogy a csapat nyerje 
meg mindegyik meccset. Ezt Vámos Petráék maga-
biztosan teljesítették, hiszen a győzelmek legkisebb 
gólkülönbsége is hat találat volt a „Móvár” ellen.  
A négy találkozó közük háromban – az Alba Fehérvár, 
az MTK és a  Dunaújvárosi KKA  ellen – már az első 
félidőben eldőlt a két bajnoki pont sorsa. A Moson-
magyaróvár elleni rangadón más volt a helyzet, de a 
fordulás után a Loki akkor is hamar döntésre vitte a 
dolgot. Olyannyira így volt ez, hogy éppen a rangadón 
teljesítette a csapat a legeredményesebb szériát.  
Az MKC ellen az első játékrész végén, illetve a máso-
dik félidő elején több mint 13 percig  nem kapott gólt 

a Loki, miközben lőtt tízet, 8–12-ről 
18–12-re változott az eredmény.

Érdekesség, hogy a debre-
ceniek nemcsak csak négy 
győzelmet arattak zsinór-
ban, hanem a meccsek mind 
a nyolc félidejét is meg-
nyerték.

A házi góllövőlistát jelenleg 
22 találattal Kácsor Gréta ve-

zeti, őt egyetlen találattal  Töpfner 
Alexandra (21) és néggyel Planéta Szimonetta (18) 
követi, ami örömteli, hiszen a három jelenlegi dobo-
gós közül kettő átlövő. 

Mindkét Loki-kapusnak is volt már kiemelkedő 
meccse, Catherine Gabriel az MTK ellen hárította a 

Bronzérmeshez illően játszotta le a Loki 
a bajnokság első szakaszát

kapujára tartó lövések 40.5 százalékát (15/37), és 
az összes meccsen akadt látványos bravúrja. Torda 
Vanessa pedig a Mosonmagyaróvár ellen védett  
44 százalékos hatékonysággal (4/9). 

Tehát megállapítható, hogy 
amikor eléri az üzemi 
hőfokot a Hornyák Dóra 
vezérelte védekezés, 
képes a sebességvál-
tásra a Lokomotív. 
Akkor pedig futhat 
Vámos Míra, Töpfner 
Alexandra, vagy éppen 
Mariana Costa és Petrus 
Mirtill, hogy jöjjenek a 
lerohanásból szerzett talála-
tok. A válogatott Vámos Petra mel-
lé egyértelműen felnőtt irányító poszton Szabó Nina, 
aki többször is tudott új lendületet vinni a játékba. Így 
aztán a DVSC Schaeffler felállt fal elleni támadójáté-
ka is javult a tavalyi szezonhoz képest. 

A csapat abszolút kétsorosnak mondható, erre 
pedig a többfrontos igénybevétel miatt nagy szük-
ség lesz a későbbieknek, hiszen a Loki – a bajnoki 
dobogós helyezés megőrzésén túl – a nemzetközi 
porondon is villantani akar, ami a továbbjutást je-
lenthetné a Európa Liga csoportköréből. Ráadásul ott 
van a debreceniek számára a novemberi szlovéniai 
Eb is – Golovin Vlagyimir felnőtt nemzeti csapatába a 
legtöbb játékost a DVSC Schaeffler adja. És, ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a magyar női junior válogatott 
szakmai irányítását a Szilágyi Zoltán–Kudor Kitti ket-
tős vette át, elmondható, hogy újra Debrecen a hazai 
női kézilabda egyik fellegvára….  

Kép és szöveg: G. Gy.

Négy mérkőzés, 
négy győzelem a 
mérlege a DVSC 

Schaeffler első őszi 
„hadjáratának”. 



38

Dzsudzsák Balázs, a DVSC 108-szoros válogatott 
csapatkapitánya a görögök ellen búcsúzik a nemzeti 
csapattól – erősítette meg Marco Rossi szövetségi 
kapitány az olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozó 
után tartott sajtótájékoztatón.

A magyarok november 20-án fogadják a hellén 
együttest – a helyszínt még nem jelölték ki. Szép 
gesztus lenne, ha a Nagyerdei Stadion adhatna ott-
hont e barátságos találkozónak.

„A szurkolók bizonyították, mennyire elismerik azo-
kat a játékosokat, akik küzdenek a nemzeti színekért. 
Azt hiszem, ez lesz a görögök elleni meccsen is, mert 
szeretném, ha Dzsudzsák Balázs is megkapná azt az 
elismerést, amit – Szalai Ádámhoz hasonlóan – ő is 
megérdemel. Megerősíthetem, a görögök elleni lesz 
Dzsudzsák búcsúmeccse” – mondta Rossi.

Dzsudzsák Balázs egyedüli rekorder lesz 
a válogatottban

A görögök elleni lesz a játékos búcsúmeccse

Dzsudzsák Balázs így novemberben egyedüliként 
lehet a magyar labdarúgás történetének válogatott-
sági csúcstartója (jelenleg Király Gáborral holtver-
senyben 108-108 alkalommal voltak válogatottak). 
Érdekesség, hogy a Loki saját nevelésű játékosa 
éppen a görögök ellen mutatkozott be a nemzeti 
tizenegyben, mégpedig 2007-ben, 15 évvel ezelőtt.

A Hivatásos Labdarúgók 
Szervezete Díjátadó Gálán 
nemcsak a nyáron lezá-
rult 2021/22-es bajnoki év 
legjobbjainak díjait adták át, 
hanem két korábbi szezon 
legjobbjai is megkapták az 
elismeréseket.

Az elmúlt két évben is 
megtörtént ugyan a szava-
zás, a hagyományos HLSZ 
Díjátadó Gálát nem rendez-
hették meg, de – a pandémia 
enyhülésével – idén már újra 
személyes megjelenés kere-
tében tudták díjazni a legjob-

bakat. Így aztán az ünnepi vacsorával egybekötött HLSZ 
Díjátadó Gálán nemcsak a nyáron lezárult 2021/22-es 
bajnoki év legjobbjainak díjait adták át, hanem – pótló-
lag – a 2019/20-as és a 2020/21-es szezon legjobbjai is 
megkapták az őket megillető elismeréseket.

A 2020/21-es szezonra vonatkozóan a DVSC csapat-
kapitánya, Dzsudzsák Balázs különdíjban részesült, mint 
válogatottsági rekorder, a válogatott volt csapatkapitá-
nya és a magyar labdarúgás utóbbi másfél évtizedének 
meghatározó egyénisége.

A 2021/22-es bajnokságot illetően a legjobb 21 
éven aluli játékosnak a Loki saját nevelésű labdarúgóját, 
Baráth Pétert választották. A másodosztályban szereplő 
legjobb játékos az azóta a DVSC színeiben szereplő 
Horváth Krisztofer lett, aki az előző szezonban a Szeged 
együttesében remekelt.

Három lokistát is díjaztak

Baráth Péter, a leg-
jobb 21 éven aluli 
játékos

A Covid miatti kényszerszünet után újragondolt for-
mában rendezték meg a fővárosban a Dunai Regattát, 
Budapest egyik legjelentősebb, egyetemisták számára 
szervezett sport- és kulturális fesztiválját.

Az első napon országos freestyle-fociversenyt is 
tartottak, melyen a debreceni Keresztesi Róbert is 
részt vett. A versenyre bárki jelentkezhetett egy vá-
gatlan videó beküldésével, a megmérettetésre azon-
ban ezúttal csupán nyolcan kvalifikálhatták magukat. 
Keresztesi Róbert is jelentkezett, és második legjobb 
eredménnyel került be a top nyolc közé.

A versenyt az a Horváth Tamás nyerte, akitől a 
debreceni labdazsonglőr az elődöntőben kapott ki, 
végül Róbert a harmadik helyen végzett.

– Ebben az évben ez a második bronzérmes he-
lyezésem, ugyanis még tavasszal a Ghetto Freestyle 
fociversenyen is a „dobogó” legalsó fokára állhattam, 
illetve annál a versenynél volt egy IronMan ver-
senyszám is, melyen második lettem – mondta el a 
debreceni labdazsonglőr.

Fo
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Dobogós lett a debreceni 
labdazsonglőr
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Dombi Tibor jelentette a 
fellángolást a csapatnál, 
de Srdjan Blagojevicnél is 
érezhető a változás.

A szeptemberi hónap, il-
letve az október eleje nem 
hozott túl sok mérkőzést 
a DVSC számára, de a 
Nagyerdei Stadionon kívül 
volt bőven beszédtéma. Ez különösen igaz a kispadon 
történt edzőkeringőre.

Mint ismert, a nyáron Joan Carrillót váltó Joao Ja-
neiro a Zalaegerszeg elleni idegenbeli vereség (4–2) 
után távozott a szakmai stábból. Addig láthattunk 
szép pillanatokat a Lokitól a pályán, de ezek nem 
voltak elegendőek a győzelemhez. Így nem csoda, 
hogy szükség volt a váltásra, amit a portugál mester 
menesztése jelentett. Ezt követően jött a bomba hír, 
hogy a „Bombázó”, Dombi Tibor vezetheti majd csatá-
ba labdarúgóinkat, amíg a vezetőség meg nem találja 
a következő embert a cívisvárosi gárda irányítására.

Mindössze néhány napja volt a klublegendának 
felkészíteni a MOL Fehérvár FC elleni találkozóra 
az együttest, de itt már egy teljesen másik arcát 
mutatta a Loki. Egy harciasabb arcát. Dzsudzsákék 
futottak, estek-keltek és küzdöttek új edzőjükért. A 
szurkolók pedig szinte tizenkettedik emberként voltak 
ott a pályán. S láthattunk már-már egy tizenharma-
dikat is, hiszen lassan már Dombi Tibor is annyiszor 
futkosott az oldalvonalnál, hogy majd’ a gyepen 
találta magát. A partjelzőnek néhányszor vissza is 
kellett terelgetnie őt a helyére.

A felfokozott állapotban és motiváltan futballozó 
cívisvárosiak egy góllal verték a székesfehérváriakat, 
és igaz, hogy a „Bombázó”-val a kispadon becsúszott 
egy 1–0-s paksi vereség, de a szünetig még összejött 
a továbbjutás a Magyar Kupában a Dabas otthoná-
ban (1–0). Egy biztos, Dombi Tiborral új lendületet 

Az ősz az elmúlás időszaka, de a Lokinál 
a megújulásé

kapott a lokomotív; sokan 
sajnálják is, hogy csak 
három meccsen át tartott 
a klublegenda regnálása.

Elérkezett a 
válogatottszünet, amikor 
már minden debreceni 
ultra tűkön ülve várta, 
hogy vajon ki veszi át a 
csapat irányítását. Sok 

nevet lehetett hallani, de a befutó végül a szerb 
Srdjan Blagojevic lett. A 49 éves szakember a DVSC 
előtt főleg hazájában tevékenykedett, legutóbb pedig 
a sokszoros kazah bajnok FC Asztanát gardírozta. 
Vegyesek voltak a fogadtatások a trénert illetően, 
ám ahogy Makray Balázs cégvezető is kiemelte, egy 
fegyelmezett és munkamániás szakember csatlako-
zott a csapathoz.

Blagojevicsnek tíz napja volt arra, hogy rendet 
tegyen és felkészítse labdarúgóinkat a Budapest 
Honvéd elleni bajnoki folytatásra. Nem telt el ered-
ménytelenül az a másfél hét, hiszen azon a találko-
zón ötven percig varázslatot láthatott a közönség. 
Babunski, Baráth és Bódi után – az alliterációt meg-
törve – Lagator is betalált. Ugyan majdnem sikerült a 
cívisvárosiaknak eltékozolni a négygólos előnyt (4–3), 
de a munka valóban hamar beért; jó szájízzel lehetett 
utazni a Groupama Arénába. A Ferencváros otthoná-
ból ugyan nem tért haza pontokkal a Loki, de a harci-
asság és a küzdőszellem ismét jelen volt a pályán.

Az ősz ugyan az elmúlásról szól, de a DVSC-nél 
egyértelműen a megújulást jelenti. Dombi Tibor 
meggyújtotta azt a lángot a játékosokban, amit még 
ő érzett, amikor a pályán kergette a bőrt. Srdjan 
Blagojevic pedig egy új felfogású futballt hozott a 
klubhoz, amelynek a morzsáit már láthattuk.

Hogy ez valóban pozitív irányba tolja-e a gőzöst, 
az kiderülhet a következő hetekben-hónapokban.

 Makranczi László

Fotók: dvsc.hu
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Sportprogramok
FUTSAL
Férfi NB I:
Október 17., hétfő: DEAC–Magyar Futsal (18.30) és ELTE-
BEAC–MVFC Berettyóújfalu (20.15)
Október 24., hétfő, 18.30: Berettyó–DEAC
Október 31., hétfő: DEAC–Nyíregyháza (18.30) és Rubeo-
la–Berettyó (19.30)
November 14., hétfő: Haladás–DEAC és Berettyó–Kecs-
kemét
November 18., péntek, 18.30: Veszprém–Berettyó
November 21., hétfő: DEAC–Nyírbátor (18.30)
November 28., hétfő, 18.30: DEAC–Újpest és Magyar 
Futsal–Berettyó

Női NB I
Október 29., szombat: Csepel–DEAC
November 5., szombat: DEAC–Tolna
November 12., szombat: Budaörs–DEAC
November 19., szombat: DEAC–Újpest  

JÉGKORONG
Erste Liga
Október 14., péntek, 18.30: DEAC–UTE
Október 16., vasárnap: Fehérvár –DEAC
Október 21., péntek: BJAHC Vasas–DEAC
Október 22., szombat: Dunaújváros–DEAC
Október 28., péntek: DEAC–Brassó
Október 30., vasárnap: Fehérvár–DEAC
November 1., kedd: DEAC–Gyergyó
November 6., vasárnap: FTC–DEAC
November 20., vasárnap: DEAC–DVTK Jegesmedvék
November 25., péntek: DEAC–Dunaújváros
November 27., vasárnap: DEAC–Fehérvár

KOSÁRLABDA
Férfi NB I
Október 22., szombat, 18 óra: DEAC–Falco Szombathely
Október 25., kedd, 18 óra: Szolnok–DEAC

Október 29., szombat, 18 óra: Paks–DEAC
November 12., szombat: DEAC–Lions Oroszlány
November 23., szerda, 18 óra: Zalaegerszeg–DEAC
November 26., szombat, 18 óra: DEAC–Szeged

LABDARÚGÁS
NB I, Magyar Kupa, NB III
Október 15., szombat: DVSC–Újpest
Október 16., vasárnap, 13 óra: DEAC–Hajdúszoboszló, 
Vasas II–DVSC II
Október 19., szerda, 13.30: DEAC–DVSC Magyar Kupa, 
4. forduló
Október 22., szombat, 11 óra: DVSC II–DVTK II; 13 óra: 
Hajdúszoboszló–BVSC és Eger–DEAC
Október 24., hétfő, 20.15: DVSC–Kisvárda
Október 29., szombat, 17 óra: Kecskemét–DVSC
Október 30., vasárnap, 13 óra: DEAC–Pénzügyőr, Tiszafü-
red–DVSC II és Putnok–Hajdúszoboszló
November 5., szombat: Vasas–DVSC
November 6., vasárnap, 11 óra: DVSC II–Sényő, Tiszaúj-
város–DEAC és Eger–Hajdúszoboszló
November 9., szerda: DVSC–Mezőkövesd
November 12., szombat: Puskás Akadémia–DVSC
November 13., vasárnap, 13 óra: DEAC–Kisvárda II,  
Hajdúszoboszló–Pénzügyőr és Karcag–DVSC II
November 20., vasárnap, 13 óra: DVSC II–BKV Előre, 
Hatvan–DEAC és Tiszaújváros–Hajdúszoboszló
November 27., vasárnap, 13 óra: DEAC–Békéscsaba II, 
Hajdúszoboszló–Kisvárda II és Jászberény - DVSC II
December 4., vasárnap, 13 óra: DEAC–Füzesgyarmat, 
Hajdúszoboszló–Hatvan és Körösladány–DVSC II

RÖPLABDA
Férfi Extraliga
Október 15., szombat, 17 óra: DEAC - MAFC
Október 22., szombat, 18 óra: Pénzügyőr–DEAC
Október 30., vasárnap, 17 óra: DEAC–Kazincbarcika
November 5., szombat 16 óra: DEAC–Kaposvár
November 13., vasárnap, 18 óra: Kistext–DEAC
November 19., szombat, 18.30: Székesfehérvár–DEAC
November 27., vasárnap, 17 óra: DEAC–Kecskemét

Hírek. Tények. A lényeg.

Kövesd a Facebookon is!
   www.facebook.com/dehir
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is 
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 13 éve működő, szokatlanul 
olcsó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Ma-
gyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai mi-
nősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb 
vásárlók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél, 
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüve-
geket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútor-
zatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és 
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdisz-
kont 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 épülete mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
13 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Megfejtéseiket november 7-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők kö-
zött a Debrecen Televízió 650 év, 
650 másodperc című filmjéből 
sorsolunk ki két darab DVD-t. Ezt 
szerkesztőségünkben vehetik át.

Előző számunk szerencsés 
megfejtői: 

Bódis Zoltán János, 
Gyolcsos u. 27. fsz.

Molnár Dorottya, Ötvenhatosok 
tere 7., 3. em.

Játék a könyvtárban
Sokféle közösségi program hely-
színe is a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár. November 16-án.  
16 és 18 óra között az I. emeleti 
kerengőterébe olyan csapatokat, 
baráti társaságokat várnak, 
akik érdeklődnek a társasjáté-
kozás iránt. Az összejöveteleken 
megismerhetik a résztvevők 
az egyes játékok eszközeit, 
szabályrendszerét, és – termé-
szetesen – ki lehet próbálni az 
összes játékot. 

A társasjátékok között talál-
hatók kooperatív játékok, me-
lyeknek legfontosabb jellemzőjük 
a játékosok együttműködésének 
segítése. Konstruktív játékokkal 
is lehet játszani, melyek a békés 
egymás mellett élés játékai. Cél-
juk a játékosok saját farmjának, 
városának stb. fejlesztése. Kom-
petitív játékok – melyek célja a 
versengés, az első hely elérése 
– is várják az érdeklődőket.
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Az advent közeledik
Ilyenkor, mikor még fel-felragyog az október nap, 
egészen távolinak tűnik a téli ünnepkör. Pedig az ad-
vent már egészen közel van. November 26. és decem-
ber 23. között rendezik meg a belvárosban a debre-
ceni adventi vásárt, ami egyaránt megszólítja a hazai 
érdeklődőket és a Debrecenben tanuló vagy dolgozó, 
különböző országokból érkező, itt élő csoportokat. Az 
esemény az egyik legszebb és legnagyobb karácsonyi 
vásár Magyarországon: grandiózus díszkivilágítás, mi-
nőségi gasztrokulináris paletta, széles és egyedülálló 
termékkínálat jellemzi, melyben a tradíciók különleges 
elemei és a modern részletek is megtalálhatóak.
Lehet, hogy messze van még mindez, de lassan 
készülődhetünk az évnek erre a páratlanul szép 
időszakára.

Éneklő közösség
Minden hónap harmadik szerdáján 16.30-kor várják 
a népzenét kedvelőket a Viola című rendezvényre a 
Bem téri Méliusz-könyvtárba. A résztvevők különleges 
zenei csemegéket hallgathatnak Jäger Éva zenepe-
dagógus, énekművész és vendégei tolmácsolásában. 
A program elmaradhatatlan része a közös éneklés. A 
dalok kottái a helyszínen elérhetők lesznek.

Paradicsomjáték
Bár látszólag messze van még, de hamar megérkezik 
a téli ünnepkör. A karácsonyvárás világába viszi a 
közönséget a Vojtina szertartásszínháza illetve rítus-
játéka. Így ajánlják ezt a közönségnek!
„Az év legfénytelenebb napjait kezdjük lassan élni. 
Bizony jó, ha ilyenkor megszabadulunk rosszasága-
inktól. Ezért mindenki megmérettetik, s kiderül, hogy 
csintalan ördögök vagy a szelíd angyalok csapatát 
gyarapítjuk-e. A mulatság közben az is kiderül, hogy 
a régiségben ez a Paradicsomjáték ideje is. Egy tréfás 
történetben elmeséljük a teremtéstörténetet, együtt 
énekelve, táncolva adjuk hírül az angyaloknak, hogy 
várjuk a Fény (a napfordulat) és Jézuska születését.”
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