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ÉVFORD ULÓNAPTÁR
1981. október 14., szerda
Helén napja
Háromszázhetvenhét évvel ez
1604. október 14-én kezdő
A Nap kél 6.01 — nyugszik előtt,
dött meg az álmosdi csatával
16.59 órakor
Bocskai István győzelmes hadjá

ABC-napok
a Debreceni Ruhagyárban
A Hazafias Népfront Haj
dú-Bihar megyei Bizottsága
ABC-napokat
szervezett a
Debreceni Ruhagyárban. A
rendezvényen a
Hajdú-Bihar—Szabolcs-Szatmár me
gyei Élelmiszer- és
Vegyi
ár iv-nagykereskedelmi
Vál
lalat, a Hajdú-Bihar megyei
Állatforgalmi és
Húsipari
Vállalat, a Debreceni Kon
zervgyár és a Hajdú-Bihar
megyei Tejipari Vállalat mu
tatja be — a megye élelmi
szeriparának és kereskedel
mének képviseletében
—
legújabb termékeit, melye
ket a Hajdú-Bihar megyei
Élelmiszer-kiskereskedelmi
Vállalat hoz forgalomba.
Bizonyára sikerük lesz az
ízesített joghurtoknak, az
import jégkrémnek, a fagy
laltporoknak, a
parenyica
sajtnak, a 29-féle babaétel
nek, a gyöngyvirág szappan

nak- (a gyümölcsillat már a
múlté, a virágillatok követ
keznek!), a babaápolási tér-',
mékeknek, a kozmetikai cik
keknek, a rostos üdítő leveknek (őszibarackból, sárgaré
pából, sütőtökből,
paradi
csomból készülnek), a fűsze
res vérnek, a hot dognak, a
lángolt turistaszaláminak, a
levesporoknak, a húskonzer
veknek, a gyümölcs-zöldség
konzerveknek — hogy csak
néhány terméket emeljünk ki
a gazdag választékból.
Az ABC-napokon, október
13-án és 14-én egyes termé
keket 'olcsóbban lehetett, il
letve lehet megvásárolni.
A rendezvényt október 13án Schuszter Béla, a Hazafi
as Népfront Hajdú-Bihar
megyei Bizottságának titkár
helyettese nyitotta meg a ru
hagyár ebédlőjében.

Román tánc

az együttes előadásában

Holland nemzetközi
táncszínház Debrecenben
A tahiti balett nyári ven
dégjátéka után most ismét
neves külföldi
táncszínház
mutatkozik be Debrecenben.
A Kölcsey Művelődési Köz
pont színháztermében októ
ber 19-én este 7 órai kezdet
tel, a holland nemzetközi
folktáncszínház lép közönség
elé.
Szakmai körökben
úgy
tartják, hogy ez az együttes
az egyetlen olyan hivatásos
tánccsoport a világon, amely
egy egész kontinens, Európa,
különböző kultúráinak tán
caival foglalkozik: az Uráltól

a Skót felvidékig, az Északi
tengertől a Földközi-tenge
rig. Táncokat mutat be min
den égtájról: a hegylakóktól
az alföldiektől, a kecskepász
toroktól, a halászoktól, a
kardforgatóktól. A folklorisztikus táncokat eredeti öltö
zetben, eredeti lépésekkel,
mozgással,
alakzatokkal és
dallamokkal nagyszerű ko
reográfusod rögzítették lebi
lincselő színházi előadásban.
Műsorukat az együttes saját
zenekara kíséri. Marjolilne
Rommerts
énekesnővel
együtt önálló számokat is
bemutat.

VÄRHATÖ
IDŐJÁRÁS
az ország területén szerda es
tig. Tovább csökkenő felhő
zet, a kisebb felhőátvonulá
sokból szórványosan futó zá
por. Eleinte még erős, a Du
nántúlon helyenként viha
ros, később lassanként mér
séklődő északi, majd nyuga
ti, északnyugati szél. Várha
tó legmagasabb nappali hő
mérséklet 10 és 15 fok kö
zött. (MTI)
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT
PICASSO. Ezzel a címmel
rendez kiállítást a Kossuth
Egyetem
UNESCO-klubja
október 14-én 11 órakor az
egyetemi könyvtár kiállító
helyiségében.
A tárlatot
megnyitja dr. Éles Csaba.
JUHTELEP. A hajdúbö
szörményi Bocskai Termelőszövetkezetben a réti terüle
ten a közelmúltban adták át
a 920 férőhelyes és a 640 fé
rőhelyes
anyajuhistállóból,
szúró-boncolóból és élőállat
rakodóból álló termelői egy
séget.

A FOLYÓIRATOK SZE
REPE. Az SZMT központi
könyvtára és a könyvtárosok
klubja október 16-án 14 órá
tól tartja foglalkozását az
SZMT központi könyvtárá
nak kézikönyvtárában. Az
*
előadás témája a folyóiratok
szerepe az önművelésben.
tart dr. Simon Zol
A venkerti általános isko nevelőtestület — érdeklődés Előadást
la aulájában a közelmúltban sel, figyelemmel hallgatta tán.
hangversenyt adott a MÁV végig a műsorban
szereplő
HORGÁSZATRA, PIHE
Filharmonikusok
Zenekara Corelli: g-moll (Karácsonyi) NÉSRE. Elkészült a Hajdúés a debreceni zeneművészeti concerto grossóját, Bach: E- hadház és Téglás közötti
főiskola leánykara. A vén dúr hegedűversenyét és Pervizének szabályozá
kerti bérletes zenekari soro golesi: Stabat Materjét, ki Kisrét
biztosító levezető csator
zat előadása
elsőként kö tűnő előadásban. Vezényelt sát
na a böszörményi úton. A
szöntötte
Debrecenben és Sándor János, a
szólisták:
tervekben a Kisrét
Hajdú megyében a zenei vi Szerdahelyi Éva, Barlay Zsu távlati
szerepel:
lágnapot. Ternyei András zsa és Kiss Vilmos Péter he szabályozása is
környékét horgászásra, pi
igazgató megnyitójában mél gedűművész volt.
henésre alakítják ki.
tatta a zenei világnap, a ze
A bérletes zenekari soro
neoktatás jelentőségét. A kö
BABITS MIHÁLY. A TIT
zönség — a- vénkerti lakóte zat következő hangversenyé
lep lakói, elsősorban az is re november 18-án 19 óra 30 megyei szervezetének irodal
mi szakosztálya október 15kola tanulóinak szülei és a perckor kerül sor.
én 15 órától előadói konfe
renciát rendez a TIT Csoko
f r i c s k á k ---------------------------------nai klubjában (Vörös Hadse
i
reg útja 45—47.). Dr. Rába
György kandidátus tart elő
adást Babits Mihály mun
kásságának mai értékeiről.
Már a múlt hét végén tájékoztatott a napi sajtó ar
MEGMÁSZHAT ATLAN
ról, hogy a munkaszüneti napok miatt a jövő évben mi
PIRAMIS. Ma, szerdán 21
lyen munkaidő.módosulások várhatók. így már most
órjx 30-kor a Kossuth rádió
tudom, hogy például 1982. január 3-án, vasárnap nem
ban ezzel a címmel hallhat
lustálkodhatom el az időt, mert csütörtöki munkarend
juk Vajda Zsuzsa műsorát. A
szerint várnak végeznivalóim. December 24-re nyugod
műsor témája az információ
tan szervezhetek szabad idős programot, ellenben 1983.
értéke és ára.
január 2-án, vasárnap pénteki munkarend szerint fogok
dolgozni.
' SAJÁT
TERVEZÉSBEN.
1983-ban? Még jó, hogy idejében szóltak. Alig négyAz MGM tervezésében és
százötven napom maradt a felkészülésre.
kivitelezésében
16 darab
Nekem ezután ne mondja senki, hogy nálunk baj van
görgőadagoló berendezés ké
a hírszolgáltatás frisseségével. ..
szült el a csúcs nélküli kö
szörűgépekhez a debreceni
— nos
gyár célgépüzemében.

F ilh a r m ó n ia i h a n g v e r s e n y
a V é n k e r tb e n

A m úzeum i hónap m ai program ja
- Ma, szerdán délelőtt a bal
mazújvárosi Veres Péter Mű
velődési Központban rendha
gyó történelemórát tartanak
a balmazújvárosi gimnázium
tanulóinak, majd a diákok
megtekintik a Néprajzi akvarellek a Déri-gyűjteményben
című kiállítást.
A Déri Múzeumban délután
14 órától Hajdú-Bihar megye
honismereti szakköreinek ve
zetői találkoznak. A Tájak,

korok, múzeumok mozgalom
eddigi tapasztalatairól, a
honismereti
mozgalomban
való hasznosításukról Cs. Tá
bori Hajnalka tájékoztatja a
szakkörvezetőket.
,
A delizsánsz kiállítóterem
ben délután 16 órától Román
Márta tart tárlatvezetést a
postatörténeti és a Soó Rezső
bélyeggyűjteményi hagyaték
ból válogatott kiállítás anya
gából.

A 05 Jelen ti
Október 11-én 13 óra körül tűz
keletkezett Debrecenbe'«, a Kiss
Áron utca 10 . szám alatti lakó
házban. A vizsgálat eddigi megál
lapítása szerint a szoba fűtésére
használt olajkályha meghibáso
dott, és tüze kiterjedt a beren
dezési tárgyakra.
Ugyancsak 11 -én az éjszakai
órákban Debrecenben a Vértesi
út 16. szám alatti lakóház kony

hájában tűz keletkezett, majd a
11 kg-os gázpalack felrobbant. A
kiégett konyhában és a megron
gálódott tetőszerkezetben mint
egy 85 ezer forint kár keletke
zett. A tűz oká'nak és körülmé
nyeinek tisztázására vizsgálat in
dult.
Mindkét tűzesetnél az állami
tűzoltók akadályozták meg a tűz
tovább terjedését, s ezzel a csa
ládi ház megsemmisülését.

\

Szemből is
Mint a mellékelt fénykép is bizonyítja, téves az a köz
hiedelem, amely szerint a Trafipax sebességmérő készülé
kek a szemből jövő gépjárművek ellenőrzésére nem hasz
nálhatók. A képen látható autóbusz vezetője lakott terüle
ten belül óránként 70 kilométeres sebességgel vezette a ko
csit. A fényképfelvétel alapján szabálysértési eljárást
kezdeményeztek ellene.

Idejében

M O ZI • SZÍNH ÁZ • TV
A KÉK GALLÉR (amerikai,
16). Apolló Vi2, 6 , 8 .
A KÖLCSÖNKÉRT GYUFA
(szovjet—finn). Apolló 4, Víg

VilO.

MEPHISTO I—II. (magyar—
NSZK). Apolló V4IO, Meteor VaS,
% 6 , Víg 6 .
A DAL UGYANAZ MARAD
(angol). Víg %12, Vj2, */í4.
FOLYTASSA, COWBOY! (an
gol) . Híradó V2IO.
A GEJZÍRVÖLGY TITKA
(szovjet). Víg mese 3/*4, 6 .
KOJAK BUDAPESTEN (ma
gyar). Híradó Vj12, 3A2 , */*4, 3/46 .
TAPPANCSOK,
MANCSOK,
Ál l k a p c s o k (USA). Meteor
mese 3, % 6 .
Zártkörű előadás Híradó V18.

SZÍNHÁZ

(ism.) 10.20 Rembrandt. Angol
játékfilm (1936 — ism.). 11.45—
12.15 Lehet égy kérdéssel több?
Vetélkedőműsor (ism.). 13.25—
15.30 Iskolatévé. 15.32 Műsoris
mertetés. 15.35 Hírek. 15.40 Em
berek a hétházból. Osztrák té
véfilm. 16.40 A Közönségszolgá
lat tájékoztatója. 17.00 Mérle
gen. Mindenki keresi a helyét
és a
barátait. . . Riportfilm.
17.15 Természet és törvényszerűség
(szovjet rövidfilm).
17.30 Reklám. 17.40 M agyarsvájci focimúlt. . . I7.5n Ma
gyarország—Svájc VB-selejtező
labdarúgó-mérkőzés. 19.45 Idő
sebbek is elkezdhetik . . . Tévé
torna. 19.50 Esti mese. 20.00 Tvhíradó. 20.30 A megsebzett boly
gó. UNEP—MTV koprodukciós
filmsorozat, 1. rész: Egy bolygó
benépesül. 20.50 Budapesti mű
vészeti hetek. Zokogó Majom.
Tévéfilm, 5. rész. 21.45 Mester
sége: színész Greguss Zoltán.
22.45 Tv-híradó 3.
22.55—23.05
Tv-tükör.
BUDAPEST (2. műsor)

♦

tévé. 16.05 Német nyelvtanfo
lyam. 16.35 Fiatalok tévéklubja.
17.20 Ipari tanulók műsora. 17.50
Autósok-motorosok magazinja.
18.20 Dokumentumfilm. 18.35
Könyvek. 18.45 Publicisztikai
műsor. 19.10 Esti mese. 19.30 Tvhíradó. 20.0ft Az én otthonom.
21.35 Dokumentumfilm. 21.45
Huszonnégy óra a
világban.
22.00 Tévékomédia. 22.50 Hírek.
POZSONY (2. műsor)
16.50 Hírek. 17.05 Dokumen
tumfilm. 17.50 Hangverseny.
18.20 Vetélkedő. 19.10 A rendőr
ség naplójából. 19.3f> Dokumen
tumfilm. 20.00 Tévéjáték fiata
loknak. 21.05 Dokumentumfilm.
21.20 Aktualitások. 21.50 Ma
gyarország—Svájc labdarúgó
mérkőzés.
BUKAREST
15.05 Iskolatévé. 16.00 Steaua—
Dinamo
labdarúgó-mérkőzés.
17.50 A legkisebbeknek.
J800
Tv-híradó. 18.25 Gazdasági fi
gyelő. 18.50 Nők világa. 19.25 A
vonat. Francia játékfilm. 21.05
Tv-híradó.

19.58 Műsorismertetés. 20.00
Tv-híradó. 20.30 A Jemeni Né
pi Demokratikus Köztársaság
Hungária Kamaraszínház:
nemzeti ünnepén. 20.40 Mérle A NYÍREGYHÁZI RÁDIÓ
Ma fél 8 -kor: János vitéz — gen. 21.00 Fél korsó hiány. A
MŰSORA
pécsi körzeti stúdió irodalmi
Dériné-bérlet.
műsora (ism.) 21.30 Tv-híradó
2. 21,50—23.00 Szemle. Társada
17.00
Hírek,
tudósítások
lomtudományi körkép.
Észak-Tiszántúlról. 17.15 ö t perc
dzsessz. A Szabados kvartett
POZSONY (1. műsor)
játszik. 17.20 Veres József kriti
BUDAPEST ft. műsor)
kája A bíró és a hóhér című
8.55 Hírek. 9.On Iskolatévé. 9.20 nyugatnémet filmről. 17.25 Zene.
7.58 Műsorismertetés. 8.0 0 Idő Könyvek. 9.25 Francia tévéfilm 17.35 Közéleti
kaleidoszkóp.
sebbek is elkezdhetik . . . Té (ism.) 11.15 Zenés műsor. 11.45 Szerkeszti: Ágoston István.
vétorna. 8.05—9.55 Iskolatévé. Francia ’n velvtanfolyam. 12.15 17.50 Zene. 17.55—18.00 Hírössze
9.55 Delta. Tudományos híradó Hírek. 15.35 Hírek. 15.40 Iskola foglaló. Műsorelőzetes.

TV

rata.
A 49 éves korában, 1606-ban el
hunyt erdélyi fejedelem egészen
fiatalon fontos diplomáciai szol
gálatot teljesített, s kitűnt hadve
zér! képességeivel is; 1595-ben az
ő fővezérlete alatt aratott az er
délyi és a havasalföldi haderő
nagy győzelmet a török seregen
Giurgiunál. Ekkor még unoka
öccse, Báthori Zsigmond fejede
lem szolgálatában állott, ő azon
ban, mivel az ígért császári segít
ség elmaradt, s Erdély egymaga
nem tudott ellenállni a törökök
erejének, lemondásra kénysze
rült. Egész Erdély véres csatatér
ré vált, Bocskai pedig — a Habsburg-uralomból végleg kiábrán
dulva — új utat keresett Erdély
függetlenségének biztosításához.
A Bethlen Gáborral folytatott bi
zalmas levelezése a kassai főka
pitány, Belgiojoso kezébe került,
aki már régóta leste az alkalmat,
hogy lecsaphasson Bocskaira, s
elkobozhassa
birtokait. Neki
azonban a végső veszélyben sike
rült megnyernie a hajdúkat, s
azok a bihari Almosd és Diószeg
között szétszórták az ellene vo
nuló császári sereget.
Bocskai a hajdúk és a hozzá
juk csatlakozó jobbágyok élén
ekkor indította meg és vitte győ
zelemre az idegen uralom elleni
szabadságharcot.

f AZ ÜGYELETES
| HÍRSZERKESZTŐ
Tatár Éva
Telefon: 12-144
NOTAEST. Október 17-én
18 órakor a hajdúböszörmé
nyi
művelődési
központ
nagytermében Jákó Vera,
Solti Károly, Puskás Sándor
műsorát tekinthetik meg a
nótakedvelők.
>
DÍSZTÁRGYAK. Nagy el
ismerést vívtak ki az első,
hazánkból szállított, arany
nyál, ezüsttel ékesített por
celán dísztárgyak, dobozok,
kávéskészletek, gyertyatar
tók az e téren rendkívül igé
nyes, régi hagyományokkal
rendelkező közel-keleti pia
con. A dísztárgyak az Álla
mi Pénzverő és a Herendi
Porcelángyár új közös. ter
mékei.
ELŐADÁS. Október 19-én
délután 5 órakor dr. Deme
ter Károlyné járásbíró tart
előadást
a szabadságtelepi
pártházban.
HALADÁS-SHOW. a ká
bái művelődési házban ok
tóber 16-án 19 órától a Sár
réti Népi Együttes ifjúsági
csoportja, Márkus _ Ica, Lo
vas Lajos, a Haladás ÁFÉSZ
vegyeskara, valamint Molnár
József és népi zenekara ad
műsort a XXL KPVDSZ
kulturális napok keretében.
A MECSEKI
ÁLLAT
KERTBEN egymást követő
en tíz oroszlánkölyök látott
napvilágot. A pécsi zoo nős
tényoroszlánjai hármas és
négyes ikrekkel örvendez
tették meg gondozóikat.
SC1-F1 KIÁLLÍTÁS. Herpai Zoltán grafikusművész
alkotásaiból nyílik kiállítás
október
16-án,
pénteken
délután 4 órakor a debreceni
vasutas klubkönyvtárban. Az
érdekesnek ígérkező tárlatot
könyv, és folyóirat-kiállítás,
és közönség-művész találko
zó egészíti ki.

KÖZLEMÉNYEK
Áramszünet lesz október 2 0 án, 8.00—16.00 óráig a Hid utca
mindkét oldalán végig a TIGAZ,
MEZÖGÉP-gyár, Közraktár és a
TITASZ kivételével a Tarányi ut
cán a 16. számtól végig; október
21., 22. 23-á’n naponta 8.00—16.00
óráig a Táltos utca mindkét ol
dalán végig, (x)
Elveszett a Határőrség 0408 4301
Nyírbátor 1 feliratú háromszögle
tű bélyegzője. Használata 1981.
szeptember 3-tól érvénytelen, (x)
Értesítjük *kedves vendégein
ket, hogy a Tar fodrászat reggel
fél 7—19 óráig tart nyitva. Koz
metikai és lábápolő szolgáltatást
is biztosítunk. Debrecen, Borz u.
25. (a Mester utcából nyílik.)
Megközelíthető a 28, 31, 2, 3 és 15ös autóbuszokkal! (x)
Értesítem kedves vendégeimet,
hogy pedikűrüzletemet a Katona
József utcán megszüntettem. Hí
vásra házhoz megyek. Levélcím:
Fényes Lászlóné, Debrecen, Jeri
kó u. 20. VI. 39. (x)
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