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Színház
Mást és mást jelent ez a szó minden egyes embernek. Egy 
világutazónak egy amfiteátrumot, másoknak egy kivilágí-
tott palotát, egy remekművet, mint a Don Carlos vagy  
„A varázsfuvola”, másnak egy fogadó deszkaemelvényét, 
vagy kultúrház gyalult padját. A színház minden játszóhe-
lye szertartás helye. Már a hely is jelkép, szimbólum, mint 
például a budapesti Nemzeti Színház az órával, vagy  
a kolozsvári Magyar Nemzeti Színház, a párizsi opera vagy 
Brecht teátruma. Ilyen szent hely a debreceni színház is, 
amelyben néző, színikritikus, örökös szolga voltam.

A hűség megmaradt. Ismerem zegzugát, kanyarulatait, 
minden sarok illatát. Barátok vagyunk, régi, összetartozó 
barátok. Szeretem a falait, kortináit, a páholyokat, a régi és 
mai művészek fotóit a falakon. 

De valójában a színház mégis azt jelenti, amit kaptam 
tőle. Azt, amit játszanak, s ahogyan játszanak benne. Adta 
az anyanyelv édességét, Móricz, Katona, Sütő András sza-
vait. Adta a hazaszeretet tartalmát, Bánk, Kossuth,  
Széchenyi igéit és minden felett az igazságot. Mindig 
az igaz mesét nézni mentem a színházba. Olyan me-
sét, amelyben a gonoszok meglakolnak, és a jók mindig 
győznek. Mindig azt hittem, hogy a jók igazsága a győztes 
igazsága. A színpadi szó is tanított az erkölcsi törvényekre 
és Novák Pista mindig arra, hogy a színház szertartás, 
varázslat, ahonnan csak a tiszta igazat szabad szólni.  
Tanultam tőle a becsületet, tisztességet, őszinteséget,  
az emberek szeretetét, az emberiség igazi értékeit és  
a kölcsönös szeretetet, tiszteletet, mert az igazi színház az 
emberiség egyetemes értékeit szolgálja. 

Most, amikor a debreceni teátrum megszületésének 
150. évfordulóját ünnepeljük, boldog vagyok, mert tudom, 
hogy a mi színházunk a történelem során tudta igazi fel-
adatát, sok-sok vihar között is. És mi, mai nézők, segítsünk 
a mai teátrumnak, hogy továbbra is így legyen. Isten áldja 
a színészeket!

Bényei József
újságíró
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Eleink bölcsessége
A vókonyai fény- és pásztorszen-
télyről tart előadást Makoldi Sándor 
festőművész, néprajzkutató szep-
tember 23-án 18.15 órától a Simonffy 
utcai Ifjúsági Házban. A kulcsszó itt 
is a tradíció: a körtemplom alakú 
kápolnát az idén 70 éves, nemrégiben 
Pro Urbe-díjjal kitüntetett Makoldi 
Sándor álmodta meg, és a pásztorélet 
hagyományait ápoló gazda, Rózsa 
Péter építette saját költségén Balmaz-
újváros közeli birtokán. A pásztor-
szentélyt úgy alakították ki, hogy az 
ablakokból bevetődő fény a különféle 
jeles napokon az adott naphoz kötődő 
képekre vetüljön. 

Varázslatok a Vojtinában
Indul az évad a Vojtina Bábszinházban. Sokak 
kedvence lehet majd a Szabó Magda meseregénye 
alapján született Tündér Lala, ez a különlegesen 
szép történet tündérekről és emberekről, óriásokról 
és varázslókról – s egyben a sötétségről, az igazság 
mellett a világ és az élet igazságtalanságairól.
S bizonyára szeretni fogják a gyerekek a 
Szépenszóló Fütyörit (képükön) is – az Álomzug 
Társulás vendégelőadását –, melynek hőse, Izolda 
kisasszony, a királyi főszabász sohasem unatkozik. 
Réklit és rokolyát varr, keszkenőt hímez, fonalat fon 
- és mesét sző... Például az öreg királyról, akinek a 
hallását csak egy szép szavú madár éneke adhatja 
vissza. Ám e madarat – sok-sok próbatétel után –
csak az szerezheti meg, akinek jó a szíve és tiszta 
lelke! Pont olyan, mint a gyerekeknek!

Néptáncosok 
találkoznak
A 65 éves Debreceni Népi Együttes jubileumi prog-
ramsorozatának keretében szeptember 18–19-én 
a DMK Homokkerti Közösségi Házában tartják a 
Kezdő Felnőtt Néptáncosok II. Országos Találko-
zóját.

A megnyitót 18 órától tartják, a csoportok 
egyébként 16 és 22 óra között mutatkozhatnak be; 
a műsorok közötti szünetben rövid tánctanítások 
lesznek a Debreceni Népi Együttes oktatóival.  
A napot 22 órától szabadbál zárja. 

A program 19-én 10 és 13 óra között közös haj-
dúsági táncoktatással folytatódik, daltanulással és 
viseletbemutatóval. 18 órától hajnal 2-ig szabad-
bál lesz! A belépés ingyenes! (Fotó: Szilágyi Dóra)



5

Szeptember különleges hónap. Úgy érezzük, 
még tart a nyár, de azért a lelkünk mélyén 
tudjuk, itt már egy új évszak készülődik.  
Vagy visszatér az élet a megszokott me-
derbe? Reggelente hirtelen többen leszünk, 
diákok zsonganak a megállókban, fiatalokkal 
telik meg az egyetem és vidéke, este pedig 
hamarabb sötétedik.

Új évad indul a Csokonai Színházban, a 
Vojtinában, a Kodály Filharmóniánál. Ismét 
szurkolhatunk a jégkorongozóknak, a férfi 
pólósoknak, a női kéziseknek, a Lokinak s a 
többieknek. Még érdemes elsétálni a belváros 
teraszokkal teli részeibe, kivillamosozni a 
Nagyerdőbe, vagy kisebb-nagyobb hétvégi 
kirándulásokra vállalkozni a környéken.  
Ne feledjük, új helyszíneket is érdemes felke-
resni: gondoljunk csak a víztoronyra, például! 

S bár órákon át lehetne vitázni arról, 
mennyire drága minden, azért a kultúra ösz-
szességében mégis megfizethető. S ár-érték 
arányban valahol verhetetlen, mert amikor 
egy belépőt vagy bérletet vesz az ember, 
nemcsak a jegyet kapja, meg az előadást – 
az élményt is. Amit akár éveken át magával 
vihet. 

(sz)

Verhetetlen!

O találkozások az 
ifiházban. A szünidőnek már 
vége, de az élet nem áll meg; 
nem kell lemondani a nagy 
találkozásokról. Sőt! A Simonffy 
utcai Ifiház belső udvara és terei 
szeptembertől is várják tanítás 
után (és, persze, nem helyette!) a 
diákokat pihenésre, beszélgetésre, 
ücsörgésre vagy akár egy frissítő 
elfogyasztására.

O Díjazták a Debreceni színészt. Debre-
cenben tartották idén augusztus 29-én az országos 

ünnepélyes évadnyitót. (Bővebben az eseményről 
lapunk 16. oldalán olvashatnak.) A program 

végén az is kiderült, kié lett a Kaszás Attila-
díj, melyet olyan színészek kaphatnak, 

akik nemcsak kiemelkedő mesterség-
beli tudással rendelkeznek és szín-

vonalas művészi munkát végeznek, 
hanem a társulatukat közösségépítő 
magatartással is támogatják. Idén a 
rangos elismerést debreceni színész 

vehette át: a Csokonai Színház 
művésze, Mészáros Tibor.

A dzsessz hónapja
Őszi dzsesszkoncert-sorozatot indít a Sikk Klub 
szeptember 23. és október 28. között! Minden kon-
cert szerdai napon lesz, s mindig 20 órakor kezdő-
dik. Az első alkalommal a Fusio Group lép színpadra 
lemezbemutató koncertjével, s a dobok mögött a 
kiváló Szendőfi Péterrel.

Szeptember 30-án G. D. Q. with Márkus lesz 
a „menü”: azaz a Gál Domokos Quartet muzsikál 
majd, vendégként pedig a kiváló zongorista, Márkus 
Norbert érkezik, október 7-én pedig a Bágyi Balázs 
New Quartet (képünkön) koncertjét láthatja-hallhat-
ja a közönség.
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Gazdasági fejlődésének meghatározó időszakát éli 
Debrecen; nagyon komoly fejlesztések indultak, il-
letve indulnak. Az elkövetkező években szeretnénk a 
mostani 7-8 százalékos munkanélküliséget a lehető 
legkisebb mértékűre, akár 3 százalékra csökkenteni. 
Nagyon fontos, hogy egy városban munkahelyek 
jöjjenek létre, s az is, hogy jó körülmények között 
tanuljanak a fiatalok. Ezekre nagyon nagy szükség 
van, de nemcsak itt kell jól teljesítenie a városnak. 
Ahhoz, hogy az emberek teljes életet élhessenek, 
szükség van szórakozási, kikapcsolódási, sportolási 
lehetőségekre is.

sokféle közösségi tér, sport- és kulturális 
helyszín van a városban. Vannak kedvencei?

Tavaly a Nagyerdőt teljesen megújítottuk, a Békás-
tó és a stadion környékét sokan kedvelik. Emellett 
– természetesen – más, kisebb terek is vannak, 
amelyek szintén a debrecenieket szolgálják. Ilyen 
például az Ady park, ami, szerintem, az elkövetkező 
időkben szintén emblematikus területévé válhat a 
városnak. Tudatosan törekedtünk arra, egyébként, 
hogy a sétálóövezetet kiteljesítsük: a Hal köz, a 
Simonffy és a Piac utcai részek nagyon népszerűek, 
és hamarosan megnyílik – a városháza mellett – a 
Rózsa utca is. A távlati tervek között szerepel, hogy 
idővel a Dósa nádor tér is egy szép zöldövezet 
legyen, amit majd összekötünk az Ady parkkal. 
Úgy gondolom, ezzel a belvárosban egy nagyon 
szép terület jön létre, ahol jól érezhetik magukat az 
emberek. De komoly terveink vannak arra is, hogy 

Jól kell teljesítenie a városnak

Debreceni diák volt, itt, a Református 
Kollégium falai között töltötte közép-
iskolás éveit, majd a Debreceni Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán 
szerzett jogi diplomát barcsa lajos. 
A cívisvárosban él családjával; ahogy 
mondja, minden ideköti. Az önkor-
mányzat gazdálkodásával, a pénzügyi 
folyamatok kontrolljával kapcsolatos 
feladatokat koordináló, az önkormány-
zat vagyongazdálkodási, városüzemel-
tetési és intézményfelújítási feladatait 
irányító alpolgármesterként dolgozik, 
ami nem kis feladat; igen kevés ideje 
marad emellett bármire is. Ám azt 
igyekszik a lehető legjobban eltölteni. 
Ami Debrecenben nem is olyan ne-
héz – mondja Barcsa Lajos –, mert ez 
a város nagyon sokféle lehetőséget 
kínál.
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a Petőfi teret teljes pompájában birtokba vegyék a 
debreceniek, ha elkészül az intermodális központ. 

ezek a közösségi terek a legkülönbözőbb 
rendezvények helyszínéül szolgálnak. nem-
csak városvezetőként, de magánemberként is 
szívesen megfordul ezeken a programokon.

Alpolgármesterként büszke vagyok erre a kínálatra, 
magánemberként pedig jól érzem magam, amiért 
ilyen lehetőségeket kínál Debrecen. A borkarneválon 
például egy tűt sem lehetett leejteni a Békás-tónál, 
olyan sokan voltak. Aztán ott az északi rendezvény-
tér a Nagyerdei Stadionnál, ahol szintén nagyon 
sokféle programot lehet tartani. Télen ott volt a 
műjégpálya, most az egyetemisták veszik birtokba, 
szórakozás céljára. S ne menjünk el a nemrégiben 
felújított víztorony mellett sem, ami nagyon szép 
lett. Azt javaslom a Korzó olvasóinak, menjenek fel 
a tetejére, a kilátóba, nézzék meg, milyen csodás 
kilátás nyílik a városra.

ha már a látnivalókat és a programokat 
említi: ide lehet vonzani a turistákat? s tud-e 
nekik mit kínálni debrecen?

Meggyőződésem, hogy tud. Nagyon gazdag a város 
történelme, emellett pedig arra törekszik a vá-
rosvezetés, hogy olyan irányokba nyissunk, olyan 
fejlesztéseket indítsunk, amelyek vonzóak lehetnek 
a turizmus számára is. A Nagyerdő fejlesztése, 
szerintem, ilyen, s ami még előttünk áll itt, az az, 
hogy megújítsuk a strandot, amit a Modern Városok 
program keretében fogunk megvalósítani. Nemrég 
bemutattuk azokat az ötleteket, melyeket díjazott 
a város: azt gondolom, látványos és népszerű hely 

lesz a strand is. Egyébként pedig azt is látni kell, 
hogy a kulturális intézmények fejlesztése ide-
genforgalmi szempontból is fontos. A Latinovits 
Színházban a ROHU-program keretében alakítunk ki 
egyfajta kulturális bölcsőt, s így ellátjuk a határon 
túli színészek képzését, valamint felújítjuk végre a 
Csokonai Színházat is. Úgyhogy a színházi élet terén 
is nagyon kiemelkedő időszak elé néz Debrecenben. 

mi a helyzet a sporttal? hogy látja – loki-
szurkolóként – a lehetőségeket?

Ha tehetem, a hazai meccsekre mindig kimegyek, 
de igyekszem követni a csapatot idegenbe is, bár 
erre egyre kevesebb időm van, annyi elfoglaltsággal 
jár a munkám. A focit egyébként nemcsak nézni 
szeretem, hanem játszani is. Remélem, sokszor 
ünnepelhetünk még bajnokcsapatot Debrecenben. 
Számomra nagyon szimpatikus, hogy sok helyi ne-
velésű játékos lép pályára a Loki színeiben. Szoktam 
női kézimeccsekre is járni, s ott is azt érzem, még 
lelkesebbek a szurkolók, amikor azt látják, hogy a 
földijeik is ott küzdenek a pályán. 

Van már stadiononkártyája a legifjabb Bar-
csának, aki most lesz kétéves?

Még nincsen, bár már gondolkoztam rajta, hogy 
kiviszem egy-egy meccsre, de azt hiszem, egy évet 
még várok ezzel. A tévé előtt már most nyomon 
követi az eseményeket a kisfiam, úgyhogy idővel 
bizonyára sok kellemes délutánt töltünk majd kö-
zösen a stadionban. Addig viszont főleg a Békás-tó 
környékén fordulunk meg: szeretem ezt a részt, 
ahol a fiam szabadon szaladgálhat – persze, szülői 
felügyelettel – a friss levegőn, a szép környezetben.
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Nemcsak Debrecenben, de – többek között – Haj-
dúböszörményben és Hosszúpályiban élő családok 
is izgulhattak a Debrecen Rádió FM95 rajzpályáza-
tának eredményhirdetése miatt. Lezárult ugyanis 
a rádió legújabb játéka, amelyet az iskolakezdés 
jegyében szerveztek. A hallgatók már megszokhat-
ták, hogy az értékes nyereményekkel járó játékok 
egymást érik a Debrecen Rádió FM95-ön. A népsze-
rű rádió ezúttal iskolás gyermekek számára hirde-
tett rajzpályázatot, amelyen 127 ezer forint értékű 
papír- és írószerutalványt lehetett nyerni az Ördög 
Papír Kft. jóvoltából. S hogy mi volt a feladat? A pá-
lyázónak le kellett rajzolnia a családját, és megírni 
levélben, miért éppen ők nyerjék a versenyt. 

Mint Herczku József, a rádió programigazgatója 
elmondta, az első osztályosoktól egészen kamasz-
korú fiatalokig neveztek diákok. S mint a leveleikből 
kiderült, mindnyájan szerették volna családjuk 
számára megkönnyíteni az idei évkezdést. 

A zsűri végül úgy döntött, megosztja a nyere-
ményt, így – a fődíj mellett – egy különdíjat is kiad-
tak. A nyertes pályázó a 11 éves Rostás Cintia lett, 
aki 100 ezer forint értékű papír- és írószerutalvány-
nyal lett gazdagabb. Cintia a Debreceni Szegényeket 
Támogató Alapítvány Családok Átmeneti Ottho-

Tehetségesek, jól rajzolnak, és nyertek
a Debrecen Rádió FM95 rajzpályázatán

nában él édesanyjával, nevelőapjával és három 
fiútestvérével. Mint levelében leírta, ha ő nyerné 
meg a rajzpályázatot, nemcsak magának vásárolna 
a pénzből, de a testvéreinek és az otthonban lakó 
iskolásoknak is. Nagyon jó lenne, ha sok gyermeken 
tudnék segíteni – zárta sorait Rostás Cintia. 

A zsűri nem titkolt szándéka volt, hogy olyan 
családhoz kerüljön a fődíj, ahol tényleg nagy 
szükség van rá. Ugyanakkor nehéz volt meghozni a 
döntést, hiszen a főnyereményt több pályázónak is 
odaítélhették volna. Ezért döntöttek úgy, hogy egy 
különdíjat is kiosztanak: 27 ezer forintot egy Hosz-
szúpályiban élő család nyert. Kissné Szabó Judit há-
rom gyermeke nemcsak kreatív levéllel, de ötletes 
alkotással nevezett: Kiss Kata (13), Kiss Péter (11) 
és Kiss Sára (9) együtt készítették el a rajzot. Ők 
nem most először adták a fejüket rajzolásra: koráb-
ban több országos, megyei és városi rajzversenyen 
értek már el helyezést. Kata Hajdú-Bihar megyét 
képviselhette egy Japánban szervezett nemzetközi 
rajzversenyen, ahol bronzérmet nyert. 

Az ünnepélyes díjátadót szeptember 7-én, lap-
zártánk után tartották Komolay Szabolcs alpolgár-
mester részvételével. A pályázati anyagok megte-
kinthetők a Debrecen Rádió FM95 facebook-oldalán.

O aranydiploma. Pályája során több mint 
kétszáz szerepet játszott el a Csokonai Színház 
művésze, Csikos Sándor, az egyik legszebben 
beszélő magyar színész. Idén szép, kerek évfor-
dulót ünnepel: ötven éve fejezte be tanulmá-
nyait színész szakon évfolyamtársaival. Arany-
diplomáját szeptember 4-én vehette át Csikos 
Sándor a Színház-és Filmművészeti Egyetemen. 
(Képünkön jelenet A gyertyák csonkig égnek 
című Márai-darabból. Fotó: Máthé András.)
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KÁLLÓSEMJÉNI KÁLLAY-KÚRIA

ÉLMÉNYtELI IdőutAzÁS A NYíRSÉgbEN

Jó hír a 20-as, 30-as évek 
rajongóinak, hogy hamaro-
san igazi időutazást tehet-
nek kedvenc korszakukba, 
Nyíregyházától mindössze 
23 kilométerre. A megújuló 
kállósemjéni Kállay-kúria 
ugyanis minden részletében 
ezt a világot idézi. A Má-
riapócs melletti településen 
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben kel új életre az évek óta 
Csipkerózsika-álmát alvó 
épület, amely januártól fo-
gad látogatókat. 

A különleges atmoszférájú 
kúria Kállay Miklós és családja 
otthonául is szolgált. A politi-
kus 1932-től 1935-ig földmű-
velésügyi miniszter, 1942–44 
között miniszterelnök (1943-ig 
egyben külügyminiszter is) 
volt, földbirtokosként pedig 
mintagazdaságot működ-
tetett itt. Az épületben a 
korabeli életérzést kiállí-
tás idézi fel, de ez a han-
gulat lengi be a kávéházat, 
a 120 férőhelyes báltermet, 
sőt a kúria parkját is. A családi 
kripta a parkban álló kápolna 
alatt található.

A kúriában szemléletesen és 
XXI. századi eszközöket 

is felhasználva idézik 
meg, miként élhet-
tek egykor a főúri 

lakók, hogyan 
töltötte ott-

hon idejét 
a minisz-
terelnök. 
A XX. szá-

zad elejé-
nek úri életét  
bemutató női 

és férfi szalont is kialakítanak, 
a személyzet mindennapjaiba 
pedig a kiszolgáló épületben 
lévő cselédszoba nyújt majd 
betekintést. A kicsinyeket a 
korabeli játékokkal berende-
zett gyerekszoba repíti vissza  
a múltba, ahol nem igaz a 
mondás, miszerint  „mindent 
a szemnek, semmit a kéznek”, 
hiszen a kiállított régi játékok 
másolatával játszani is lehet.

Ha a látogatók elfáradnának, 
esetleg ennének vagy inná-
nak valamit, akkor kihagyha-
tatlan a szintén korabeli han-
gulatot árasztó kávéház, ahol 
korabeli újságokkal, a gra- 
mofonból szóló korabeli  
slágerekkel, békebeli házi sü-
teményekkel és kiváló kávék-
kal kényeztetik őket.

Az egyik legizgalmasabb 
attrakció mégis egy ere-
deti, 1927-es Ford A-mo-

dell lesz. A veterán autó 
ki is próbálható a parkban, de 
ugyanitt korabeli kerékpárok-
kal is tekerhetünk. 

Ami pedig programokat illeti, 
időszakos történelmi és kép-
zőművészeti tárlatok, múze-
umpedagógiai foglalkozások, 
komoly-, nép- és könnyűzenei 
koncertek, hagyományőrző  
rendezvények várják az ér-
deklődőket.

Az önkormányzat célja, hogy 
a Kállay-kúria bekapcso-
lódjon a környék turisztikai 
vérkeringésébe, új perspek-
tívákat nyitva a helyi vállal-
kozások számára is. A kúriá-

ban megjelenési lehetőséget 
kapnak a helyi termékek, va-
lamint saját, Kállay-márkás 
termékek értékesítését ter-
vezik a múzeumi shopban, 
és bíznak benne, hogy a kúria, 
ahova évente sok ezer láto-
gatót várnak, katalizátorként  
a falusi vendéglátás kiépülé-
sét is magával hozza.

A múzeumi és szabadidős 
kínálat mellett magas színvo-
nalú konferencia és rendez-
vényhelyszín szolgáltatásokat 
is kínál a megújult történelmi 
műemlék.

Aki a közeli nagykállói és nyír-
bátori fürdőbe, Máriapócsra 
vagy Nyíregyházára látogat, 
álljon meg néhány órára Kálló- 
semjénben a Kállay-kúriánál!

Info: www.kallaykuria.hu.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Kallay_hirdetes_169x245.indd   1 2015.08.31.   11:51
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„...mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy a játékosaink csak a kézilabdára össz-
pontosítsanak, és segítjük őket abban, hogy 

a maximumot tudják kiadni magukból.”

Orvosi háttér, teljes játékosanalízis, bővülő 
utánpótlásbázis, stabil gazdasági háttér. Ezek 
jellemzik manapság a DVSC-TVP női kézilab-
dacsapatát. Ábrók Zsolt ügyvezető szerint 
ahhoz, hogy újra élcsapat legyen a Loki, előbb 
profivá kell válnia.

– amikor egy éve elkezdte a 
munkát a dVsc-nél, azt mond-
ta, profi szemléletű klubot 
szeretne, amelyik évről évre, 
fokozatosan lép előre a bajno-
ki tabellán. tavaly a hetedik 
helyen végzett a loki. mi lesz 
idén?
– Az a célunk, hogy évről évre 
lépjünk előre. Azt vállaltam, hogy 
professzionális, stabil anyagi hát-
térrel rendelkező klubot építünk, 
amely lehetővé teszi, hogy egyre 
sikeresebben szerepeljünk az NB 
I-ben, majd – a későbbiekben – a 
nemzetközi porondon. A fokoza-
tosság elvét, persze, betartjuk; 
egyszerre nem lépünk két fokot a 
létrán, mert akkor könnyen leeshetünk. Azt gon-
dolom, tavaly jó irányban indultunk el; ezt mutatja 
az elért hetedik helyezés is – ami máris előrelépés 

ügyekről. Ez csak egy rossz magyar beidegződés, 
hogy titkolózunk a pénzzel kapcsolatban. Én azt 
gondolom, a klub gazdálkodásának átláthatósá-
gát igazolja, ha nyíltan beszélünk róla. Arról nem 
is beszélve, hogy egy szurkoló annál inkább ma-
gáénak rézi a klubot, minél inkább tisztában van 

azzal, hogy mire és mennyit köl-
tünk. Ha minden jól alakul, idén 
250-300 millió forint lesz a klub 
költségvetése. Ez arra lehet elég, 
hogy felzárkózzunk az élcsapatok 
mögé, és – mondjuk – elérjük az 
ötödik helyet, esetleg kijussunk a 
nemzetközi porondra. Nyilván az 
nagy kérdés, hogy hogy sikerült a 
többi csapatnak erősíteni.
– A profi szemléletű klub. Mit 
jelent egész pontosan?
– Hogy mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy a játékosa-
ink csak a kézilabdára összponto-
sítsanak, és segítjük őket abban, 
hogy a maximumot tudják kiadni 
magukból. Ennek érdekében 
kötöttünk együttműködést a Med 

Hotellel, minden játékosunkat alaposan kivizsgál-
tattuk és felmértük, így rengeteg adatot kaptunk. 
Ezek segítenek abban, hogy az edző tudja, milyen 
szinten terhelhető, hogy a játékos tudja, mit kell 
tennie, hogyan kell étkeznie például a maximális 
teljesítmény elérése érdekében. Azt hiszem, ez 
nagy előrelépés lehet.
– a dVsc-nél hagyomány, hogy sok a saját 
nevelésű játékos a keretben, ehhez viszont 
stabil utánpótlásbázis kell...
– Így van. Ezen is dolgozunk, hogy ez a tradí-
ció ne szakadjon meg. A nyáron sikerült közel 
megdupláznunk az utánpótlás-csapatainkban 
játszó játékosok számát, ami az én olvasatomban 
azt jelenti, hogy a gyerekek és a szülők is látnak 
perspektívát abban, hogy a DVSC-hez jöjjenek 
kézilabdázni. Ez nagyon fontos, hiszen mégiscsak 
ezek a gyerekek jelentik a klub jövőjét.

Női kézi: profi klub épül Debrecenben

 3., 18 óra Érd–DVSC-TVP

október

 10., 18 óra FTC–DVSC-TVP
 18., 19 óra DVSC-TVP–Dunaújváros
 23., 18 óra Fehérvár–DVSC-TVP
 27., 18 óra DVSC-TVP–Siófok

szeptember

–, ezt szeretnénk idén felülmúlni.
– hogy alakul a klub idei költségvetése, már 
ha lehet konkrétan beszélni a pénzügyekről?
– Lehet beszélni, sőt, kell is beszélni a pénz-



Bár még csak az U15-ös  
nemzeti csapat tagja, már 
Benedek Tibor is tudja, ki  
az a Fekete Gergő. 

„Már most úgy edz, mint egy pro-
fi, és úgy is éli a hétköznapjait, 
mint egy profi sportoló.” Többek 
között ezt is mondták már a 
DVSE utánpótlás-válogatott vízi-
labdázójáról. Fekete Gergő már 
évekkel ezelőtt, még igazi kis-
gyerekként (most lett 15 éves, és 
közel 190 cm magas) eldöntötte, 
hogy márpedig ő olimpiai bajnok 
lesz, és sokak szerint jó úton is 
jár afelé, hogy elérje a kitűzött 
célt. Legutóbb éppen a felnőtt 
válogatott szövetségi kapitánya, 
Benedek Tibor figyelt fel rá.

– Nagyon tehetséges, biztos, 
hogy nagy jövő áll előtte, de 
azért rengeteget kell még dolgoz-
nia. Most még egy tehetség; rajta 
múlik, hogy milyen játékossá 
válik majd. Azt már egy edzés, 
egy kétkapuzás során lehet látni, 
hogy kiben milyen potenciál van. 
Mivel Gergő Horkai Györggyel 
dolgozott az utánpótlás-váloga-
tottban, nyáron elég sokat láttam 
a Hajós Alfréd-uszodában, szóval, 
ő már szem előtt van, figyelünk 
rá – mondta Benedek Tibor.

Fekete Gergő még most lett 
középiskolás. Tavaly februárban, 
mindössze 13 évesen mutatko-
zott be a felnőtt OB I-ben, idén 
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Egy debreceni őstehetség

 23.,  Vasas–DVSE
 26., 18 óra DVSE–UVSE

szeptember

 8.,  KSI SE–DVSE
 10., 18 óra DVSE–A-Híd OSC

október

tavasszal pedig nem kisebb ellen-
fél, mint a ZF Eger ellen meglőtte 
élete első élvonalbeli gólját. Hogy 
mennyire tehetséges, azt jól 
mutatja, hogy nemcsak a saját, 
hanem az idősebb korosztályok 
válogatottjában is rendre lehető-
séget kap. Az 1998-as, 1999-es 
és a 2000-es válogatott keret 
tagja, és ősztől a DVSE felnőtt 
csapatában is folyamatosan 
bizonyíthat, legalábbis erre enged 
következtetni Varga Tamás, a 
DVSE edzőjének véleménye.

– Ő már nem azért lesz beírva 
a felnőtt meccs jegyzőkönyvébe, 
mert az utánpótlásmeccsen jól 
játszott, és jutalomból ülhet a 
kispadon, hanem mert rá már 
számítok a felnőttek között is – 
mondta Varga Tamás.

Hogy Gergő mennyire komo-
lyan gondolja a vízilabdát, azt 
jól példázza, hogy az életmódját 
is a sporthoz igazítja. Nemcsak 
ő, a szülei is azon vannak, hogy 
teljesüljön a nagy vágya.

- Igazából a szüleim minden-
ben támogatnak és segítenek 
abban, hogy csak a vízilabdára 
tudjak koncentrálni. Nagyon 
sokat köszönhetek nekik, tényleg 
minden terhet levesznek a vál-
lamról, a suliban, a tanulásban 
is segítenek. Egyébként szeren-
csésnek érzem magam, mert a 
vízilabdától mindent megkapok, 
így más nem is nagyon érdekel. 

Bár még csak most lettem kö-
zépiskolás, az életmódomon biz-
tos nem változtatok majd, úgy 
értem, nem fogok bulizni edzés 
helyett, meg hát itt vannak a 
barátaim is; tényleg a második 
családom a csapat – mondta 
Fekete Gergő.



Ismét nekivág a Mol-ligának a Debreceni Hoki 
Klub, sőt, az idei szezonban még eredménye-
sebben szerepelne a DHK, ahol továbbra is él 
az orosz vonal.

Pedig a tavalyi év sem sikerült rosszul, sőt. A DHK 
előbb újoncként végzett az ötödik helyen a Mol-ligá-
ban, majd a Magyar Kupában – nagy meglepetésre 
– bejutott a négyes döntőbe, ahol végül bronzérmet 
szerzett. Evés közben jön meg az étvágy. Idén még 
előrébb lépne a klub. Új év, új célok, új vezetőedző. 
Az orosz Jevgenyij Muhint honfitársa, Dimitrij Roma-
nov váltja.

– Őszintén szólva, kíváncsi voltam arra, hogy 
milyen a hoki Magyarországon. Mindenképpen 
felnőtt csapatnál szerettem volna dolgozni, és, 
mivel szeretem a kihívásokat, örültem a debreceni 
megkeresésnek. Ez egy új feltörekvő klub, motivált 
játékosokkal, ahol, úgy érzem, szép eredményeket 
érhetünk el – mondta Dimitrij Romanov vezetőedző.

 11. 18 óra Debreceni HK–MAC Budapest
 12. 18.30 Debreceni HK–Corona Brasov
 15. 18 óra UTE–Debreceni HK
 18. 18 óra FTC–Debreceni HK
 20. 18 óra Debreceni HK–UTE
 22. 18 óra Debreceni HK–Dunaújváros
 28. 18 óra Corona Brasov–Debreceni HK
 29. 18 óra Csíkszereda–Debreceni HK

szeptember

 2. 18 óra Debreceni HK–Csíkszereda
 6. 18 óra Debreceni HK–DVTK

október

12

debreceni jégkorong –  
a múlt év csak a jövő kezdete

A debreceniek sorra játsszák a felkészülési 
mérkőzéseiket. Hogy milyen lesz az új csapat, azt 
egyelőre csak sejteni lehet. Az mindenesetre jó elő-
jel, hogy a szintén Mol-ligás Corona Brassót például 
kettőből kétszer verte meg a DHK elég simán, 5–1-
re, majd 6–2-re. Dimitrij Romanov szerint ígéretes 
játékoskeret van Debrecenben.

– Az első edzéseken a játékosaim jó benyomást 
tettek rám, különösen tetszett a hozzáállásuk, hogy 
mindenki igyekezett az edzésen is a maximumot 
nyújtani. Gyorsan gondolkodnak, gyorsan járat-
ják a korongot, ami kellemes meglepetés. Szóval, 
a látottak meggyőzőek voltak. Így hát nagyon 
kíváncsian várom, mire leszünk képesek élesben, a 
tétmérkőzéseken, valódi ellenféllel szemben, valódi 
játékkörülmények között – mondta Dimitrij Roma-
nov vezetőedző.



A DHK új játékosokkal is igyekszik erősíteni.  
Az egyik legígéretesebb „fogás” lehet a minden 
bizonnyal nemesi felmenőkkel büszkélkedő  
Vay Ádám.

– Miután Amerikában véget ért a junior korsza-
kom, mindenképpen keresni akartam egy felnőtt 
csapatot, ahol tudnám folytatni a karrieremet. 
Azért gondoltam a Mol-ligára elsősorban, mert ez 
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12., 18 óra DVSC-TEVA–MTK
19., 18 óra Vasas–DVSC-TEVA
26., 18 óra Paks–DVSC-TEVA

szeptember

3.   DVSC-TEVA–Újpest

október

mestersége: hokikapus
egy jó alap lehet; tapasztalatot kell még szereznem 
a felnőtt mezőnyben. Egy-két év múlva szeretnék 
továbblépni, és előbb-utóbb visszatérnék Amerikába 
– mondta Vay Ádám.

Fiatalon került ki Amerikába, de egyáltalán nem 
bánta meg, hogy belevágott, sőt.

– Az El Paso Rhinos csapatában játszottam; ez 
a Western States Hockey League (a nyugati álla-
mokat tömörítő hokiliga) egyik csapata. Nagyon 
sok európai, főleg cseh játékos próbál ott szeren-
csét. Én nagyon szerettem azt a közeget, mindenki 
nagyon barátságos, nagyon összetartó volt, mikor 
nem volt meccsünk hétvégén, például közös csa-
patvacsora volt. Meg hát az egész amerikai életér-
zés magával ragadott. Persze, ott sem kolbászból 
van a kerítés, az edzéseken kőkeményen dolgozni 
kell, főleg idegenlégiósként. Mivel éveket húztam le 
ott, a magyar közeg egyelőre idegen nekem, még 
sok szempontból szoknom kell az itteni körülmé-
nyeket. Ez azonban nem számít; egyelőre nagyon 
hajtok, hogy bizonyítani tudjam, hogy a felnőtt 
mezőnyben is meg tudom állni a helyem – mondta 
Vay Ádám.

Bódi, a válogatott debreceni
Az új szövetségi kapitány színre lépésével ismét 
nőtt eggyel a debreceni válogatott játékosok 
száma. Bódi Ádám meghívót kapott Bernd 
Storcktól.

Még magát Bódi Ádámot is meglepte, hogy a 
magyar labdarúgó-válogatott megbízott szövetségi 
kapitánya, Bernd Storck meghívta a válogatottba. 
Bódi a románok és az északírek elleni Európa-baj-
noki selejtezőre készülő keretben kapott helyet.  
A szabadrúgás-specialista középpályás a korábban 
kijelölt bő keretben nem szerepelt, a szűkítés után 
viszont bekerült. Varga József ugyanakkor most 
nem kapott lehetőséget. A 24 éves Bódi érthetően 
nagyon boldog volt, mikor megtudta, hogy számíta-
nak rá a nemzeti csapatban.

– Soha nem léptem még pályára a válogatott-
ban, sőt még kerettag sem voltam. Bernd Storck 
személyesen hívott fel, és azt mondta, hogy számít 
rám a románok és az északírek elleni mérkőzésen. 
Meglepődtem, hiszen a bő keretben nem voltam 
benne. Elmondta, hogy látott a Ferencváros ellen, 
illetve korábban a Loki több nemzetközi találkozó-
ján, és jó véleménnyel volt rólam, tetszett neki a 
játékom, a mozgásom. Arról informált még, hogy 
nem szélen játszatna, hanem belül. Ez egy fontos 
lépcsőfok a karrieremben. Ezentúl arra kell töre-
kednem, hogy ne okozzak csalódást a klubomban, 

és a későbbiekben minél gyakrabban legyek tagja 
a válogatott keretnek, hiszen egy profi sportoló 
számára az a legszebb a világon, ha a hazájáért 
küzdhet – mondta Bódi Ádám.
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Orbán János Dénes az erdélyi 
irodalom fenegyerekeként vonult 
be a köztudatba. A Csokonai 
Színház idei, jubileumi évadában 
A magyar Faust című darabját 
viszi színre, mely Debrecen híres 
professzorának, Hatvani István-
nak állít emléket.

A drámában a Református 
Kollégium 18. századi hagyo-
mányai és szokásai és Hatvani 
életútjának különleges fordulatai 
egyaránt megjelennek. (Az is, 
hogy a heidelbergi és a leydeni 
egyetemek helyett – hű kálvi-
nistaként – a debreceni katedrát 
választotta.)
Orbán művében az ördögfiakat, 
garabonciás diákokat, varázsla-
tokat, mágiát emlegető ironikus-
humoros történetek megkapó 
gördülékenységgel kapcsolódnak 
a fausti probléma köré: Hatvani 
szerteágazó tudását (oktatás, 
teológia, csillagászat, orvoslás) – 
a legenda szerint – az ördöggel 

Elsők elsőit hallhatjuk a Csillagok 
útja címet viselő koncertprogram-
ban, hiszen Mozart nagyon fiatalon 
írt első zongoraversenye, illetve 
Brahms első szimfóniája csen-
dül fel a Kodály Filharmonikusok 
előadásában. A hangverseny ifjú 
sztárvendége a tavalyi komoly-
zenei tehetségkutatóban feltűnt 
Boros Misi lesz, aki – Mozarthoz 
hasonlóan – igen fiatalon indult el 
a csillagok útján…

Alig ismert, ritkán hallható 
darab Wolfgang Amadeus Mozart 
1. F-dúr zongoraversenye, amelyet 
a szerző 11 évesen írt. A darabot a 
szintén 11 éves korában feltűnt ifjú 
zongorista, Boros Misi szólójátéká-
val hallhatja a debreceni közönség. 

A Magyar Televízió Virtuózok című tehetségku-
tatójának korosztály-győztese és egyik legnagyobb 
felfedezettje a vetélkedő különdíjaként kapta a 
közös koncertlehetőséget a Kodály Filharmoniku-
sokkal. A pécsi születésű Boros Misi a Liszt Ferenc 
Zeneiskola tanulója; hat éve zongorázik. A fiatal 
tehetség a verseny óta sikeres koncerteket adott 

Ifjú virtuózzal indul a Győztesek évada
Nagyváradtól Pécsig, újévkor pedig 
fellépett a New York-i Avery Fischer 
Hallban is. Az ifjú zongorista ebben 
az évben a Kodály Filharmoniku-
sokkal is játszott már együtt – a 
város bálján, illetve a márciusi 
Virtuózok Tavaszköszöntő koncert-
jén. A tavasz újabb sikereket hozott 
Boros Misinek: egy milánói nem-
zetközi zongoraversenyen is első 
díjat kapott. Nyáron pedig Bogányi 
Gergellyel játszhatott.

Alig húszévesen kezdett bele 
Johannes Brahms 1. c-moll szim-
fóniájának komponálásába. Az 
első vázlatokat 1854-ben vetette 
papírra, majd félretette a tervet, 
aztán nyolc év múlva, 1862-ben 
foglalkozott vele ismét, végül újabb 

másfél évtized után, 1878 őszén fejezte be.  
A négytételes mű fogadtatása saját korában kö-
zepes volt, a szimfónia valódi értékeit csak később 
ismerték fel. A jelentős romantikus mű a Kodály 
Filharmonikusok értő tolmácsolásában hallható a 
koncerten, amelyet a zenekar vezető karmestere, 
Kovács László dirigál.

rock! 
Egyhetes fesztivál kezdő-
dött a Rocksuli jegyében az 
Ifjúsági Ház és a Más-
Mozaik Szociokulturális 
Egyesület közös szervezé-
sében. Hangszerválasztó, 
beiratkozás a Rocksuliba, 
koncertek, rocktárlat és 
hasonló programok várták, 
illetve várják a fiatalokat. 

Szeptember 11-én, 
pénteken 16 órától a Funky 
Donots, 18-tól az ABS, 
19-től a Rocksuli tanári 
karból alakított Akusztikus 
Trió játszik az Ifiházban, 
20 órától kertmozi zárja a 
napot. 

Szeptember 12-én pedig 
az V. Kelet Underground 
Tehetségkutatót rendezik 
meg 15 zenekar részvéte-
lével.

Boros Misi, az ifjú sztárvendég

kötött alkunak köszönheti. Ez, 
természetesen, csak fikció, ám 
jó alkalom arra, hogy az emberi 
élet nagy kérdései, valamint az 
apró-cseprő gondok és örömök 
egyetlen darabba kerüljenek– s 
így igazi debreceni mítosz lépjen 
színpadra.

Hatvani professzor szobra az egyetem 
főépülete mellett

Az ördöngös professzor
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O toluca. Testvérvárosi megállapodást írt alá Braulio Antonio Álvarez Jasso, a mexikói 
Toluca és Papp László, Debrecen polgármestere augusztus 20-án a régi városházán. Papp 
László megtiszteltetésnek nevezte, hogy Mexikó egyik leginkább meghatározó városával léte-
síthet Debrecen kapcsolatot. A két települést ugyan egy óceán választja el, de sok a hasonlóság 
köztük. Toluca is kiemelkedő egészségügyi és gyógyszeripari centrum, erős pozíciói vannak a 
jármű- és az elektronikai iparban, egyetemén 21 kar működik, a turistákat húsz múzeum várja. 
Nemzetközi repülőtérrel és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Míg Debrecen 
egyik jellegzetessége a híres debreceni páros, a tolucaiak is büszkék városuk nevezetességére, 
az úgynevezett zöld kolbászra, a verde chorizo de Tolucára. Debrecennek Toluca már a  
15. testvérvárosa. A többiek: Cattolica, Jyväskylä, Klaipeda, Lublin, Nagyvárad, New Brunswick, 
Paderborn, Patrasz, Rishon LeZion, Setúbal, Sumen, Szentpétervár, Tajtung és Tongliao.  
A virágkarnevál hetében a csehországi Brno, a német Paderborn és Nagyvárad képviselői is 
Debrecenbe látogattak. A képen: Széles Diána, Braulio Antonio Álvarez Jasso, Isabel Bárbara Téllez 
Rosete nagykövet, Papp László, Komolay Szabolcs és Barcsa Lajos.

O európA VédőBás-
tyája. Szent István dom-
bor művénél, a Déri téren 
tartotta ünnepi beszédét 
augusztus 20-án Papp 
László polgármester. Mint 
hangsúlyozta, István király 
igazságos, békeszerető, de 
ezzel együtt erélyes gya kor-
lója volt a rá bízott hatalom-
nak. A polgármester arról is 
szólt, hogy Magyarország 
ahogy régen, úgy ma is Euró-
pa védőbástyája.

– Nekünk a gondviselő 
azt szabta feladatként, hogy 
magunkat, országunkat 
védjük meg. Ez a küzdelem 
azonban sokszor messze 
túlmutatott a magyarságon 
és az ország határain. Nem 
egyszer álltunk vallások és 
civilizációk határmezsgyéjén, 
védve országunkat és – ezzel 
együtt – a civilizált nyugatot. 
Sok köszönet nem járt érte, 
mégis tettük a dolgunkat. 
Mert mi, magyarok, már csak 
ilyenek vagyunk, szabad-
ságszerető és az érdekeiért 
küzdeni tudó nemzet – jelen-
tette ki Papp László.

O zászló álmosdtól. Gyönyörű, kézzel hím-
zett selyemzászlót adományozott Álmosd augusztus 
20-án a Nagytemplom előtt Debrecennek. A zászlón 
a cívisváros címere, a virágkarnevál és a hungarikum 
emblémája, illetve (hátoldalán) az adományozó Álmosd 
község címere látható. Mint Köteles István álmosdi 
polgármestere elmondta, egyrészt a 225 éve született 
Kölcsey Ferencre kívántak emlékezni ezzel a gesztus-
sal, valamint új hagyományt is szeretnének teremteni: 
„a virágkarneválok nyitányaként az előző évi győztes 
selyemsálat akaszt a zászlórúd nyakára, mellyel neve 
így örökre bevésődik a karneválok történetébe”.

O a legjobbak. Bár az időjárás 
nem volt kegyes a virágkarnevál-
hoz, a fellépők – köztük a debreceni 
csoportok is – dicséretre méltó 
kitartással szerepeltek az esemé-
nyen. Idén is a közönség döntött 
arról, melyik a legszebb virágkocsi, 
míg a díszvendégek a fellépő cso-
portok közül választottak győztest. 
A nézők a Katolikus újjászületésre, 
a Szent Anna-plébánia kompo-
zíciójára szavaztak. A művészeti 
csoportok legjobbjának járó díjat – 
megosztva – két debreceni csoport: 
a Feeling Tánc és Mazsorett Egye-
sület és a R’n’B Dance Team kapta.
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Szomszédsági nap
A helyi civil szervezetek és a szomszédság 
szabadtéri ünnepét szeptember 19-én 
15 és 22 óra között tartják a Csapókerti 
Közösségi Házban. A programban hagyo-
mányosan bemutatkozási lehetőséget 
kapnak csapókerti művészeti csoportok, 
illetve szomszédsági önkéntesek. Lesznek 
kézműves foglalkozások gyerekeknek és 
felnőtteknek; utcaszínházi előadás; slam-
bucfőző verseny; tanácsadások; bolhapiac; 
utcabál.

A Csokonai Színház a mostani, 2015/16-os évadban 
ünnepli fennállásának 150 éves évfordulóját. Több 
ideiglenes játszóhely, viszontagságos körülmények 
után 1865. október 7-én nyitotta meg kapuit a 
Szkalnitzky Antal építész tervei alapján készült 
Kossuth utcai épület. 

Az idei ünnepi évad a Csokonai Színházban a 
Szép estéket, Magyarország! című országos szín-
házi évadnyitó gálaesttel indult augusztus 29-én. 
Ráckevei Anna, a teátrum igazgatója szólt arról, 
hogy a reneszánsz jegyében telik majd a jubileu-
mi évad, amit az előadások mellett kiállítások is 
emlékezetessé tesznek, havonta pedig Csokonai 
Szalon címmel beszélgetést folytatnak azokkal, 
akik Debrecenben kezdték pályájukat.

Papp László polgármester ünnepi beszédében 
elmondta: a Csokonai felújításának terveit jövőre 
kezdik elkészíteni. Ezt pedig meg kell, hogy előzze 
a Latinovits Színház befejezése, amit magyar–ro-
mán határon átnyúló fejlesztéseket támogató uniós 
alapból valósítanak meg majd.

Gálával indult 
az évad

Szociális börze lesz az Ifjúsági Házban szeptember 
29-én, kedden, 9 és 14 óra között. A Hajdú-Bihar-
ban és a debreceni járásban működő szociális intéz-
mények és szervezetek nyílt napján kulcsszavak a 
tanácsadás és a tapasztalatcsere.

Nem mindegy, ki mennyire tájékozott a szociális 
ellátások terén, ismeri-e a környezetében működő 
civil szervezeteket, tudja-e, hogy problémáival vagy 
akár álláskeresőként mely szervezetekhez fordulhat. 
Ez a program azok számára is hasznos lehet, akik 
a gyermeknevelés terén igényelnének tanácsadást, 
akiket nagycsaládosként programlehetőségek érde-
kelnek, vagy akik nyugdíjas és napközbeni elfoglalt-
ságot keresnek.

Fotók: Máthé András

Szociális börze
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Vége a nyári vakációnak: több, mint 40 ezer 
iskolásnak kezdődött meg szeptember elsején 
az oktatási-nevelési év Debrecenben. A hétfő 
délutáni ünnepélyes városi tanévnyitón, melyet 
a város főterén, a Nagytemplom előtt tartottak, 
Papp László polgármester beszédében szólt arról, 
hogy a város a következő öt évben 10 milliárd 
forintot fordít oktatási-nevelési intézményeinek 
fejlesztésére. 

Az új oktatási rendszerben a város feladata, 
hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsa a diá-
kok számára a tanulmányaik során – mondta Papp 
László polgármester. Mint hangsúlyozta, az elmúlt 
években számos oktatási intézmény felújítását 

elvégezték Debrecenben, és ezt folytatják, mert az 
oktatás városstratégiai ágazat.

tanévnyitó a főtéren

O uszoda. Már több mint három éve bezárt a Tóth 
Árpád Gimnázium uszodája – mivel a klóros víztől a 
medencefal és a tartókonzolok is korrodálódtak –, 
novemberben azonban már a lakosság is hasz-
nálhatja majd. A lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen – az önkormányzat megbízá-
sából – a Debreceni Intézményműködtető Központ 
kötött vállalkozási szerződést a kivitelezésre a 
debreceni ThermaPoolsystem Kft.-vel. A kivitele-
zést 90 napban határozták meg, a munkaterületet 
augusztus 25-én adták át: így november 10-éig kell 
elkészülnie a gimnázium új uszodájának. 

O strand. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. 
május végén tervezői ötletpályázatot hirde-
tett az Aquaticum Strandfürdő fejlesztési 
elképzeléseinek kidolgozására. Húsz tervező 
adott be pályaművet; ezekből választott a 
zsűri. Eszerint Bordás Péter pályaműve lett 
az első, második helyezettet nem adott ki a 
zsűri, csak két harmadikat. Mint ismert, Bor-
dás Péter tervezte a Nagyerdei Stadiont, és 
a parkerdő megújításának is ő volt a terve-
zője. A Nagyerdő teljes rekonstrukciója, így a 
strandfürdő felújítása 2018-ra készülhet el.

O Debrecenben 23 általános iskola, 2 speciális 
iskola, 4 gimnázium, 3 művészeti szakközépisko-
la és 2 kollégium, valamint a nevelési tanácsadó 
működik a Klebelsberg Központ fenntartásában.

O A szakiskolák fenntartója július elseje óta a 
Nemzetgazdasági Minisztérium. A városban  
12 tagintézményt fog össze az új Debreceni 
Szakképzési Centrum. 
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2015. szeptember 23., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem

Csillagok útja
Műsor:

W.A. Mozart: I. (F-dúr) zongoraverseny, K.37
 J. Brahms: I. (c-moll) szimfónia, op.68

Közreműködik: 
Boros Misi – zongora

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László

bérlet

Közönségkapcsolat és jegytékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) ● Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu
Partnereink:Kiemelt támogatónk:

VÁLTSON BÉRLETET!
bérletbérlet GULYÁS bérlet

2015/2016

GYŐZTESEK ÉVADA
GYŐZZÖN A ZENE!

szept_korzó_338x245_.indd   1 2015.09.03.   10:48:44
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Hajdú-Bihar megye képző-
művészeti életének meg-
határozó éves seregszem-
léje az 1950-es évek óta 
minden évben megrende-
zett Őszi Tárlat. Ezt idén 
a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú-Bihar Me-
gyei Irodája, a Debreceni 
Művelődési Központ és a 
VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központja október 
9–30. között rendezi meg 
a Belvárosi Galériában 
(Kossuth u.1.).

Részt vehet rajta min-
den Hajdú-Bihar megyé-
ben élő amatőr és hivatá-
sos képző- és iparművész, 
alkotónként – műfaji és 
tematikai megkötések 
nélkül – összesen három 
darab művel (éremből 
maximum 5 darabbal), 
melyet kiállításra kész 
állapotban kell beadni.  
(A grafikákat keretezve, 
vagy 50x70 cm, vagy 
70x100 cm üveggel ellát-
va, a kisplasztikát nemes 
anyagból kivitelezve, 80 
cm maximális kiterje-
déssel, a festményeket 
és textileket vízszintesen 
maximum 125 cm, függő-
legesen max. 200 centis 
méretben.) A zsűri a soro-
zatokat megbonthatja.

A beadott alkotások 
nem lehetnek 2014-nél 
régebbiek.

 A műtárgyakat szept-
ember 25-én és 26-án 
11 és 18 óra között lehet 
beadni a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjá-
ban  (Faraktár utca 67., 
telefon: 52∕310-993)

Az amatőr alkotók 
számára szeptember 28-
án a zsűri tagjai szakmai 
konzultációt tartanak.

Az alkotásokon mara-
dandóan fel kell tüntetni 
az alkotó nevét, címét, 
a mű címét, méretét és 
technikáját, valamint az 
alkotás évét.

infó: hajdu@nmi.hu, 
telefon: (52) 501-766

Őszi tárlat
Rajzpályázatot hirdet a Nagyerdei 
Erdészeti Erdei Iskola a „Földünkért 
világnap” alkalmából. Célja felhívni 
a diákok figyelmét arra, hogy a Föld 
erőforrásai végesek, és a környezet-
tudatos szemlélet és életvitel révén 
azonban mindenki tehet valamit a 
bolygó védelme érdekében. A pályá-
zat témája: Te hogyan óvnád meg a 
Földet? 

A pályázaton bármely Hajdú-Bihar 
megyei általános és művészeti iskola 
3-8. osztályos tanulói vehetnek részt. 
Egy alkotó, egy alkotással pályázhat. 
A rajzok hátoldalán fel kell tüntetni a 
pályázó nevét, címét, iskolája nevét 
és évfolyamát. Az alkotásokat A/4 

méretű rajzlapokra lehet elkészíteni, 
szabadon választott technikával és 
október 12-ig kell eljuttatni a Nagy-
erdei Erdészeti Erdei Iskola címére 
(4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. 
épület 1. emelet).

további információ: Huszti Anett, 
oktatóközpont vezető: anett.huszti@
nyirerdo.hu, (30) 445-1078  

Te hogyan óvnád meg a Földet?
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Programok            időrendben

21

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

O Szeptember 10., csütörtök, 14 óra
Egyhetes fesztivál a Rocksuli jegyében az 
Ifjúsági Ház és a Más-Mozaik Szociokulturális 
Egyesület közös szervezésében.

O Szeptember 10., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 10., csütörtök, 16 óra
Eleőd Ildikó muzeológus tárlatvezetése az 
Újratervezés című kiállításban a Modemben.

O Szeptember 10., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 1.–október 6.
Országos Ifjúsági népi kézműves-pályázat 
fa- és szálas anyag kategória kiállítása a 
Tímárházban.

O Szeptember 11.– október 11.
Szóra bírt csontjaink.  Arcok a múltból 
című kiállítás a Kölcsey Központ Bényi Árpád-
termében.

O Szeptember 11.–október 30. 
A Debreceni Református Kollégium alkotó 
pedagógusainak kiállítása a Tímárházban.

O Szeptember 11., péntek, 18 óra
DHK–MAC Budapest Mol-liga jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Szeptember 11., péntek, 14 óra
Egyhetes fesztivál a Rocksuli jegyében az 
Ifjúsági Ház és a Más-Mozaik Szociokulturális 
Egyesület közös szervezésében az Ifiházban.  
14 óra: Keresd a Rocksulit Debrecen utcáin!  
16 óra: Executions-, 17 óra: Funky Donots-, 
18 óra: ABS-koncert. 19 óra:  Akusztikus Trió a 
Rocksuli tanári karból. 20 óra: Kertmozi . 
 
O Szeptember 11., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré – szüreti táncház és 
kézműves játszóház a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 11., péntek, 14 óra
Ősszel érik: játszóházi foglalkozás kisiskolá-
soknak a Nagymacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 11., péntek, 16.30
Prof. Dr. Tóth Csaba, Holló László-díjas fotómű-
vész 75 éves születésnapi kiállítása Sokarcú 
élet címmel a DAB-székházban.

O Szeptember 11., péntek, 18 óra
A Debreceni Zenészklub nyitórendezvé-
nye a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 12–24.
Programok a digitális planetáriumban 
az Agóra Tudományos Élményközpont szerve-
zésében.

O Szeptember 12., szombat, 18.30
DHK–MAC Corona Brasov Mol-liga jégko-
rong-mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Szeptember 12., szombat, 18 óra
DVSC Teva–MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
a Nagyerdei Stadionban.

O Szeptember 12., szombat
KATTÁRS. Katolikus Társadalmi Napok a Kos-
suth téren. Információ: www.kattars.hu

O Szeptember 12., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

Buglyó Péter aranykoszorús kádár 
népi iparművész 50 éves jubileumi 
kiállítása szeptember 15-én 17 óra-
kor nyílik a DMK Józsai Közösségi 
Házában

O Szeptember 12., szombat, 10 óra
Bábjáték és kézműves-foglalkozás a Tarka-
Barkákkal a Malomparkban.

O Szeptember 12., szombat, 13 óra
Őszköszöntő családi nap az Ondódi Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 12., szombat, 14 óra
Egyhetes fesztivál a Rocksuli jegyében:  
V. Kelet Underground Tehetségkutató 15 zene-
kar részvételével az ifiházban.

O Szeptember 12., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 12., szombat, 16 óra
Évadnyitó ,,motolláré”. Játékok készítése 
természetes anyagokból, hímzés, faragás, 
bútorfestés a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 12., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 13., vasárnap, 9 óra
Megyei sakkbajnokság az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szépenszóló Fütyöri. 
Az Álomzug Társulás vendégelőadása.

O Szeptember 13., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 15. 
Buglyó Péter kádár népi iparművész jubi-
leumi kiállítása a Józsai Közösségi Házban. 
Látható: október 31-éig.

V. Kelet Underground Tehetség-
kutató az Ifiházban szeptember 
12-én, 15 zenekar részvételével
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O Szeptember 15.,kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 15., kedd, 17 óra
Puskás Dániel fotográfus Az utca embere 
feketén-fehéren című kiállításának megnyi-
tója a Benedek Galériában.

O Szeptember 15., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás 6 hónapostól 14 éves gyerekeknek 
a Méliusz Könyvtárban. Bővebb információ: 
www.debrecen.kidsclubs.hu

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

O Szeptember 16., szerda, 14 óra
Újra együtt! A Homokkerti Nyugdíjas Klub 
évadnyitó foglalkozása a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 16., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház – Kéz-
művesek Házában.

O Szeptember 16., szerda, 17 óra
Bolgár napok. Bolgár kertészeti fotó- és 
eszközkiállítás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 16., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. Információ: 
www.debrecen.kidsclubs.hu

O Szeptember 16., szerda, 18.15
A Lét és Létezés értelme. Előadás, beszél-
getés Domokiné Tóth Mária reikimesterrel 
az Ifjúsági Házban, az Életreform Egyesület 
szervezésében.

KATTÁRS: Katolikus Társadalmi Napok a Kossuth téren – szeptember 12-én

O Szeptember 15., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 15., kedd, 12 óra
Nyelvtudás napjai. Vágj bele az angolba, 
németbe! A Méliusz Könyvtár és a Debreceni 
Nyelviskola közös rendezvénye.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Zoosuli a Debreceni Állatkertben – szeptember 18-án

O Szeptember 17., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 17., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 17., csütörtök, 17 óra
Bogyósok termesztése, növényvédelme 
című előadás a Csapókerti Közösségi Házban. 
Előadó: Rád Péter

O Szeptember 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 18–19.
A 65 éves Debreceni Népi Együttes jubi-
leumi programsorozata: évadnyitó táncház 
és a kezdő felnőtt néptáncosok II. országos 
találkozója a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 
és a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 18., péntek, 19 óra
DVSC-TVP–Dunaújváros női bajnoki kézilab-
da-mérkőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Szeptember 18., péntek, 10 óra
Zoosuli a Debreceni Állatkertben.

O Szeptember 18., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 18., péntek, 16 óra
Lakatos Balla Attila muzeológus, a Nagyvá-
radi Római Katolikus Egyházmegye közgyűj-
teményi referense, a kiállítás kurátorának 
tárlatvezetése a Várad kincsei Debrecenben, 
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 
gyűjteményéből című kiállításon a Déri Mú-
zeumban.

O Szeptember 18., péntek, 17.30
Szatyor klub a Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 18., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 18., péntek, 19 óra
Tanévnyitó zumba-party ZES Mario 
Gutierrez részvételével az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 19., szombat
Szüreti mulatság a ,,Zsuzsival” a Zsuzsi 
Erdei Vasút szervezésében.

O Szeptember 19., szombat, 10 óra
Ügyes kezek. Kézműves játszóház a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 19., szombat, 10 óra
Kismacsi őszköszöntő értéknap. Családi 
rendezvény a Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 19., szombat, 10.30
Kreatív tudomány. Márványozzunk tejjel. 
Játékos foglalkozássorozat az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpont szervezésében.

O Szeptember 19., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 19., szombat, 15 óra
XI. Csapókerti szomszédsági nap. A szom-
szédság és a helyi civil szervezetek szabadtéri 
ünnepe a Csapókertben.

O Szeptember 19., szombat, 15 óra
Kézműves klub, nemcsak gyerekeknek. 
Nemezelés az Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 19., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 19., szombat, 19 óra
A Református Kollégium Múzeuma által szer-
vezett körséta, a templomok éjszakája kereté-
ben. Információ, ill. regisztráció: (52) 516-923

O Szeptember 19., szombat, 22 óra
SUBNIGHT: elektronikus zenei party az 
Ifjúsági Házban.

O Szeptember 20., vasárnap, 18 óra
DHK–UTE Mol-liga jégkorong-mérkőzés a 
Jégcsarnokban.

O Szeptember 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bemutató 
családi előadás.

O Szeptember 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. 

O Szeptember 20., vasárnap, 17 óra
A zene szárnyain. Réthi Brigitta Éva szer-
zői estje a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Szeptember 20., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 21., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Várandósság és szülés a nép-
rajzban. Dr. Kovács Károly szülész nőgyógyász 
előadása  az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 21., hétfő, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat: 
Lakatos Péter zongoraestje a Debreceni Egye-
tem Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Szeptember 22., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 22., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Szeptember 22., kedd, 14 óra
15 éves a Rozmaring Népdalkör. Jubileumi 
koncert a Delta Moziban.

O Szeptember 22., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 22., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Szeptember 22., kedd, 17 óra
Az alkimisták eredete és valódi törekvé-
seik felderítése. (A bölcsek kövének „megfej-
tése”) Incze László szimbólumkutató előadása 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., kedd, 18 óra
DHK–Dunaújvárosi Acélbikák Mol-liga 
jégkorong-mérkőzés a Jégcsarnokban.
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O Szeptember 15.,kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 15., kedd, 17 óra
Puskás Dániel fotográfus Az utca embere 
feketén-fehéren című kiállításának megnyi-
tója a Benedek Galériában.

O Szeptember 15., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás 6 hónapostól 14 éves gyerekeknek 
a Méliusz Könyvtárban. Bővebb információ: 
www.debrecen.kidsclubs.hu

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

O Szeptember 16., szerda, 14 óra
Újra együtt! A Homokkerti Nyugdíjas Klub 
évadnyitó foglalkozása a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 16., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház – Kéz-
művesek Házában.

O Szeptember 16., szerda, 17 óra
Bolgár napok. Bolgár kertészeti fotó- és 
eszközkiállítás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 16., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. Információ: 
www.debrecen.kidsclubs.hu

O Szeptember 16., szerda, 18.15
A Lét és Létezés értelme. Előadás, beszél-
getés Domokiné Tóth Mária reikimesterrel 
az Ifjúsági Házban, az Életreform Egyesület 
szervezésében.

KATTÁRS: Katolikus Társadalmi Napok a Kossuth téren – szeptember 12-én

O Szeptember 15., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 15., kedd, 12 óra
Nyelvtudás napjai. Vágj bele az angolba, 
németbe! A Méliusz Könyvtár és a Debreceni 
Nyelviskola közös rendezvénye.

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



O Szeptember 23., szerda, 17 óra
Bolgár napok. A bolgár filmművészet reme-
ke. Filmvetítés a Delta Moziban.

O Szeptember 23., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Szeptember 23., szerda, 17.30
Dr. Berta Erzsébet egyetemi adjunktus 
rendhagyó tárlatvezetése az Álmodó 
magyarok – Történetek Debrecen irodal-
mából című kiállításon a Debreceni Irodalom 
Házában.

O Szeptember 23., szerda, 18.15
Eleink bölcsessége – gondolatok a 
vókonyai fény-pásztorszentélyről az Ifjú-

sági Házban, az Életreform Egyesület szerve-
zésében. Előadó: Makoldi Sándor festőművész, 
néprajzkutató.

O Szeptember 24., csütörtök, 13 óra
Függöny mögött. A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem alkalmazott látványtervező szakán, 
2015-ben diplomázó hallgatók kiállítása a 
Vojtina Bábszínházban.

O Szeptember 24., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Szeptember 24., csütörtök, 15 óra
A diabéteszes neuropatia megjelenési 
formái, gyógyítása, a láb ellenőrzése 
című előadás a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 24., csütörtök, 16 óra
Angol nyelvű szakmai tárlatvezetés az 
Újratervezés című kiállításon a Modemben.

O Szeptember 24., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 24., csütörtök, 17 óra
Élő Irodalom – Élő Könyv – Szerző. Könyv-
bemutató, felolvasás a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 24., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 24., csütörtök, 18 óra
Világgá menni Ázsiába – utazási tanácsok 
és élménybeszámoló az Ifjúsági Házban.
Hátizsákos utazáshoz szükséges hasznos infor-
mációk, tanácsok, délkelet-ázsai élménybeszá-
molóval egybekötve.

O Szeptember 25., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Szeptember 25., péntek, 15 óra
Teadélután az Újkerti Közösségi Házban. 
Zene, tánc, tombola az anzX zenekarral.
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Remek szaunaszeánszokon lehet részt venni a Hotel Lyciumban, illetve az 
Aquaticum Termálfürdőben

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

Vital Force
Debrecen, Füredi út 18. II. em/2
(a nyílászáróüzlet felett)
Bejelentkezés: 0630 539–4644
www.vitalszalon.hu
Kövess minket Facebookon is:      /vitalszalon

Alakformálás: narancsbőr kezelés, bőrfeszesítés, izomkidolgozás
Nyirokmasszázs
Zsírbontás ultrahanggal, kavitációval,rádiófrekvenciával és vákuummal
Arckezelések: arcfiatalítás, ránctalanítás
Villanófényes kezelések: végleges szőrtelenítés, pigmentfoltok,  
 szeplők, seprűvénák kezelése

Nálunk komplett test- és arckezelések kedvező áron!

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Fittebb, fiatalabb, energikusabb szeretne lenni?
Kezeléseinkkel Ön is elérheti.

O Szeptember 23-áig
Játsszunk, az idő amíg enged. Válogatás 
a Csokonai Színház jelmezeiből – kiállítás a 
Malomparkban.

O Szeptember 23–24.
Nyelvek európai napjai. Játékos idegen 
nyelvű vetélkedők általános és középiskolások-
nak a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Szeptember 23., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúázban. 

O Szeptember 23., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Szeptember 23., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház – Kéz-
művesek Házában.
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Tündér Lala: a Vojtina színpadán 
életre kél Szabó Magda népszerű 
meseregénye

Vital Force
Debrecen, Füredi út 18. II. em/2
(a nyílászáróüzlet felett)
Bejelentkezés: 0630 539–4644
www.vitalszalon.hu
Kövess minket Facebookon is:      /vitalszalon

Alakformálás: narancsbőr kezelés, bőrfeszesítés, izomkidolgozás
Nyirokmasszázs
Zsírbontás ultrahanggal, kavitációval,rádiófrekvenciával és vákuummal
Arckezelések: arcfiatalítás, ránctalanítás
Villanófényes kezelések: végleges szőrtelenítés, pigmentfoltok,  
 szeplők, seprűvénák kezelése

Nálunk komplett test- és arckezelések kedvező áron!

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Fittebb, fiatalabb, energikusabb szeretne lenni?
Kezeléseinkkel Ön is elérheti.

O Szeptember 25., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 25., péntek, 18 óra
A Debreceni Zenész Klub nyitórendezvé-
nye a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 25., péntek, 18 óra
Debreceni Zenész Klub a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 26., szombat
KreDenc Kézműves Kirakat. Egyedi, kézzel 
készített ajándékok vására az Malomparkban.

O Szeptember 26., szombat, 9 óra
Nagymacsi őszköszöntő értéknap. Egész 
napos családi rendezvény a Nagymacsi Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 26., szombat, 9 óra
Angol gyermeknap. A Méliusz Könyvtár és 
a debreceni Helen Doron Nyelviskola közös 
rendezvénye a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 26., szombat, 10 óra
Cserebere-nap. Használt ruhák cseréje az 
Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 26., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 26., szombat, 17 óra
Tizenhárom almafa. Táncjáték egy részben – 
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Non-
profit Kft. saját bemutatója Ilyés Szabó Anna és 
a Debreceni Népi Együttes táncosai közreműkö-
désével a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Szeptember 26., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 26., szombat, 18 óra
Debrecen–UVSE férfi bajnoki vízilabda-mér-
kőzés a Sportuszodában.

O Szeptember 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Családi 
előadás.

O Szeptember 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Családi 
előadás.

O Szeptember 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 27., vasárnap, 18 óra
DVSC-TVP– Siófok női bajnoki kézilabda-mér-
kőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Szeptember 28.–október 2.
Népmese hete a Méliusz Benedek Elek 
Könyvtárában.

O Szeptember 28., hétfő, 14 óra
Kortalanul. XV. idősek hónapja rendez-
vénysorozat – ünnepélyes megnyitó 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 28., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ki is az a védőnő? A védőnői 
szolgálatról Kissné Ary Szilvia vezető védőnő 
tart előadást az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 29., kedd, 9 óra
Szociális börze – Hajdú-Bihar megyében és 
a Debreceni járásban működő szociális intéz-
mények és szervezetek nyílt napja az Ifjúsági 
Házban.

O Szeptember 29., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 29., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Szeptember 29., kedd, 14 óra
Bolgár napok. Ki mit tud Bulgáriáról? 
Vetélkedő általános iskolásoknak az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 29., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 29.,kedd, 16 óra
Az I. világháború befejező szakasza. 
Gárdonyi Sándor történész előadása a Józsai 
Közösségi Házban.

O Szeptember 29., kedd, 16.30
Debrecen és Nagyvárad dualizmuskori 
országgyűlési képviselőinek politikai 
és társadalmi háttere. Dr. Szendrei Ákos 
történész előadása a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Szeptember 29., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 



művészetekben – Zádorné Kondor Erika 
előadása a Józsai Közösségi Házban. 

O Szeptember 30., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház – Kéz-
művesek Házában.

O Szeptember 30., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Szeptember 30., szerda, 18.15
Éves közgyűlés, majd: „A mozgás – az 
élet”. Előadás, gyakorlás Harsányi Gusztáv 
gyógymasszőr-mozgásterapeutával az Ifjúsági 
Házban. 

O Október 1., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Október 1., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.
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Ünnepi hangverseny a zene világnapján.
Közreműködik a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Kar Szimfonikus Zenekara. 
Vezényel: Kovács László.

O Október 2., péntek, 18 óra
DHK–HSC Csíkszereda Mol-liga jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 2., péntek
Múzeumi keringő a Református Kollégium 
Múzeumának szervezésében.
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O Október 3., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 4., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 6., kedd, 18 óra
DHK–Miskolci Jegesmedvék Mol-liga jégko-
rong-mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 6., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.
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6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Szeptember 30-éig
A titokzatos sün-történetek képregényíró 
verseny nyertes alkotóinak kiállítása a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 30.–október 16.
10 éves a Homokkerti Közösségi Ház. 
Ünnepi rendezvénysorozat a Homokkerti Kö-
zösségi Házban.

O Szeptember 30., szerda, 9.30
A magyar népmese napja. Egyszer volt, hol 
nem volt – mesemondó verseny óvodásoknak 
és általános iskolásoknak az Újkerti Közösségi 
Házban.

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

O Szeptember 30., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamara-
játék.

O Szeptember 30., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Szeptember 30., szerda, 16 óra
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körül 
a szüretelőknek víg tábora örül. Szüret a 

O Október 6., kedd, 17 óra
Gall Gábor festőművész Szerelmi évszakok 
című kiállításának megnyitója a Benedek 
Galériában.

O Október 6., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 6., kedd, 17 óra
Helytörténeti esték. A szabadságharc 
emlékhelyei Debrecenben. Papp József, Kós 
Károly- és Podmaniczky-díjas helytörténeti 
kutató vetített képes előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Október 7., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 7., szerda, 15.30
László Ákos grafikusművész  kiállítása   Egy 
idős képíró vallomásai címmel a DAB-
székházban. 

O Október 7., szerda, 16.30
Hungarikumok. Vándorkiállítás a Magyar 
Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócso-
portjának képeiből a Méliusz Könyvtárban.

O Október 7., szerda, 16.30
Kozma László  Érdekességek és humor 
a magyar nyelvben című előadóestje a 
DAB-székházban.

O Október 7., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Október 8., csütörtök, 14 óra
Mentálhigiéné, lelki egészség. A Lelkierő 
Egyesület foglalkozása az ifjúsági korosztály 
számára, problémáik, konfliktusaik, krízis-
helyzeteik kezelésére a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O Október 8., csütörtök, 17 óra
Ezoterikus klub. A tibeti gyógyászat. Nagy 
Zoltán tibetológus előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Október 8., csütörtök, 18.30
A megelőzés szerepe: egészségesen és 
aktívan időskorban. Dr. Sándor József Péter 
háziorvos előadása a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O Október 9., péntek, 19 óra
Dash-, Sleeples-koncert a Dharma Klubban.

O Október 10., szombat
Magyar fürdőkultúra napja – Éjszakai 
fürdőzés a Termálfürdőben.

O Október 10., szombat
Körforgás – Szalóki Ági lemezbemutató 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Október 10., szombat, 9 óra
DE!book – író-olvasó találkozó a Méliusz 
Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Téma: A 
kutatás: régi és új technikák, egyedi módsze-
rek, műhelytitkok.

O Október 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Aquaticum Élményfür-
dőben.
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O Október 10., szombat, 15 óra
Ezo-szombat: „A betegség mint szimbó-
lum. A betegségek lelki eredete”. Kaló 
Jenő asztrológus előadása az Ifjúsági Házban, 
az Életreform Egyesület szervezésében.

O Október 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 10., szombat, 18 óra
DVSE–A-HÍD OSC férfi bajnoki vízilabda-mér-
kőzés a Sportuszodában.

O Október 10., szombat, 19 óra
Watch My Dying-, Cadaveres-, SamaS-
koncert a Dharma Klubban.

ELŐZETES:
O Október 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Bemu-
tató családi előadás.

O Október 11., vasárnap, 9 óra
Könyvtárak vasárnapja. A Méliusz Központi 
Könyvtára teljes körű szolgáltatással és rendez-
vényekkel várja a látogatóit.

O Október 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 14., szerda, 17 óra
Versvilág: Emlékek és érzelmek. Fábián Pál 
bemutatkozása a Benedek Galériában.

O Október 17., szombat
DVSC Teva–Békéscsaba bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 17., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 31., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

KreDenc Kézműves Kirakat – szeptember 26-án a Malomparkban

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Szentandrássy István:  
Sóhajtások Indiába 
– Sesztina Galéria, szeptember 26-áig

Tiszta Forrás Hímző Kör  
40 éves jubileumi kiállítás 
– Belvárosi Galéria, október 2-áig

Várad kincsei Debrecenben. 
Kiállítás a Nagyváradi Római 
Katolikus Egyházmegye 
gyűjteményéből 
– Déri Múzeum, 4-éig

70 éve zárult le a II. világháború. 
Dokumentumkiállítás 
– Újkerti Közösségi Ház, 9-éig

Jelenés. Incze Mózes kortárs 
festőművész kiállítása 
– Hal Köz Galéria, 10-éig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:

Álmodó magyarok 
– Történetek Debrecen irodalmából. 

Állandó kiállítás a Debreceni 
Irodalom Házában, a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban

Őseink hite 
– kiállítás a Szent Anna-Székes-

egyházban



O Október 6., kedd, 17 óra
Gall Gábor festőművész Szerelmi évszakok 
című kiállításának megnyitója a Benedek 
Galériában.

O Október 6., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 6., kedd, 17 óra
Helytörténeti esték. A szabadságharc 
emlékhelyei Debrecenben. Papp József, Kós 
Károly- és Podmaniczky-díjas helytörténeti 
kutató vetített képes előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Október 7., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 7., szerda, 15.30
László Ákos grafikusművész  kiállítása   Egy 
idős képíró vallomásai címmel a DAB-
székházban. 

O Október 7., szerda, 16.30
Hungarikumok. Vándorkiállítás a Magyar 
Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócso-
portjának képeiből a Méliusz Könyvtárban.

O Október 7., szerda, 16.30
Kozma László  Érdekességek és humor 
a magyar nyelvben című előadóestje a 
DAB-székházban.

O Október 7., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Október 8., csütörtök, 14 óra
Mentálhigiéné, lelki egészség. A Lelkierő 
Egyesület foglalkozása az ifjúsági korosztály 
számára, problémáik, konfliktusaik, krízis-
helyzeteik kezelésére a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O Október 8., csütörtök, 17 óra
Ezoterikus klub. A tibeti gyógyászat. Nagy 
Zoltán tibetológus előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Október 8., csütörtök, 18.30
A megelőzés szerepe: egészségesen és 
aktívan időskorban. Dr. Sándor József Péter 
háziorvos előadása a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O Október 9., péntek, 19 óra
Dash-, Sleeples-koncert a Dharma Klubban.

O Október 10., szombat
Magyar fürdőkultúra napja – Éjszakai 
fürdőzés a Termálfürdőben.

O Október 10., szombat
Körforgás – Szalóki Ági lemezbemutató 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Október 10., szombat, 9 óra
DE!book – író-olvasó találkozó a Méliusz 
Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Téma: A 
kutatás: régi és új technikák, egyedi módsze-
rek, műhelytitkok.

O Október 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Aquaticum Élményfür-
dőben.

27

O Október 10., szombat, 15 óra
Ezo-szombat: „A betegség mint szimbó-
lum. A betegségek lelki eredete”. Kaló 
Jenő asztrológus előadása az Ifjúsági Házban, 
az Életreform Egyesület szervezésében.

O Október 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 10., szombat, 18 óra
DVSE–A-HÍD OSC férfi bajnoki vízilabda-mér-
kőzés a Sportuszodában.

O Október 10., szombat, 19 óra
Watch My Dying-, Cadaveres-, SamaS-
koncert a Dharma Klubban.

ELŐZETES:
O Október 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Bemu-
tató családi előadás.

O Október 11., vasárnap, 9 óra
Könyvtárak vasárnapja. A Méliusz Központi 
Könyvtára teljes körű szolgáltatással és rendez-
vényekkel várja a látogatóit.

O Október 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 14., szerda, 17 óra
Versvilág: Emlékek és érzelmek. Fábián Pál 
bemutatkozása a Benedek Galériában.

O Október 17., szombat
DVSC Teva–Békéscsaba bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 17., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 31., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

KreDenc Kézműves Kirakat – szeptember 26-án a Malomparkban

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Szentandrássy István:  
Sóhajtások Indiába 
– Sesztina Galéria, szeptember 26-áig

Tiszta Forrás Hímző Kör  
40 éves jubileumi kiállítás 
– Belvárosi Galéria, október 2-áig

Várad kincsei Debrecenben. 
Kiállítás a Nagyváradi Római 
Katolikus Egyházmegye 
gyűjteményéből 
– Déri Múzeum, 4-éig

70 éve zárult le a II. világháború. 
Dokumentumkiállítás 
– Újkerti Közösségi Ház, 9-éig

Jelenés. Incze Mózes kortárs 
festőművész kiállítása 
– Hal Köz Galéria, 10-éig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:

Álmodó magyarok 
– Történetek Debrecen irodalmából. 

Állandó kiállítás a Debreceni 
Irodalom Házában, a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban

Őseink hite 
– kiállítás a Szent Anna-Székes-

egyházban



28

O Kossuth-díjas képzőművész, Szentandrássy 
István műveiből nyílt tárlat a Sesztina Galériában 
Sóhajtások Indiába címmel. A roma származású 
művész munkáit szeptember 26-ig láthatja a deb-
receni közönség.

O Az utcA eMBere fekete-fehéren. Fiatal 
és tehetséges fényképész munkáiból nyílik tárlat a 
Benedek Elek Könyvtárban szeptember 15-én  
7 órától. A 23 éves Puskás Dániel a DE Gazdaság-
tudományi Karára jár, s emellett imádja a fény-
képezés világát. „Mindig is nagyon szerettem az 
elkapott, nem megrendezett pillanatokat fotózni.  
Általában csak megyek, sétálgatok, látok és fény-
képezem, ami történik. Törekszem arra, hogy olyan 
rejtett pillanatokat fotózzak, amit nem tud mindenki 
elkapni... Kedvenc témáim közé tartozik az emberek, 
a különleges épületek, a városok sokszínűsége…” 
Erre a tárlatára olyan fotókat válogatott, melyeket 
Budapesten, Olasz-, illetve Görögországban, Bo-
gácson és Debrecenben készített.

Új tárlatra készül Buka László, eleget téve 
ezzel Török Csaba presbiter, a Kálmáncsehi 
Galéria vezetője felkérésének. Itt, a Debreceni-
Széchenyi-kerti Református Templom Gyüle-
kezeti Termében a művész kiállítását október 
13-án, kedden, 17 órától Rácz Zoltán építész 
nyitja meg. Az eseményen közreműködnek a 
regösbarátok, Battai István és Gyarmathy Ist-
ván. A tárlat címe: Íme ! (ebben élek).

O Egy idős képíró vallomásai.  
E címmel nyílik László Ákos grafikusművész kiállítása a 
DAB-székházban október 7-én, 15.30-kor. Aki ismeri az idén 
Pro Urbe díjjal kitüntetett alkotót, az tudja, mire számíthat: 
László Ákos igazi jelenség, különleges egyéniség, akinek – 
ahogy emlegetni szokták – „nagyon jó keze van”. Aki netán 
nem ismerné – van ilyen művészetkedvelő a cívosvárosban? 
–, az pótolhatja mulasztását, aki pedig ismeri, az tudja, mire 
számíthat e tárlaton: a képek varázslatára.

Tárlat a templomban
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www.parkettadebrecen .hu  E-mail: parketta.center@freemail.hu

Debrecen, Vámospércsi út 38.

Tel.: (52) 416-916, (30) 9637-412, (30) 262-0987PARKETTA CENTER

csaphornyos parketta

Klasszikus
Parkettakereskedésünket 
— üzlettársammal közösen — Deb-
recenben az elsők között 1996-ban kezd-
tük „PARKETTA CENTER” néven, majd 2010-ben 
nyitottuk meg exkluzív parketta bemutatótermünket.
Célunk volt egy olyan parkettaszaküzlet létrehozása, ahol a vásárlók 
egyedi ízlését is ki tudjuk szolgálni, személyesen tudjuk tanácsokkal ellátni. Ah-
hoz, hogy vevőink garantáltan megtalálják a számukra legmegfelelőbb padlóbur-
kolatot, létrehoztuk a Tiszántúl legnagyobb fapadlóválasztékát és -raktárkészletét. 
Számtalan magyar és európai gyártóval, beszállítóval vagyunk napi kapcsolatban 
azért, hogy vevőink minél hamarabb használatba vehessék az általuk kiválasz-
tott padlóburkolatot. Évente rendezünk szakmai bemutatót a régió parkettásainak, 
elősegítendő a sokféle parkettás anyag  megismerését  és szakszerű használatát. 
Elkötelezettek vagyunk a minőség és a profizmus mellett annak érdekében, hogy 
Ön biztosan megtalálja az igényeinek maximálisan megfelelő parkettát.

	 Kaszás	Sándor,	üzletvezető

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a régió egyik kiemelt 
vállalkozásfejlesztő szervezete. Az Alapítvány támogatott mikrohiteleit az 
alapítás óta 3100 vállalkozás vette igénybe, 9,2 milliárd Ft összegben, 3000 
munkahelyet létrehozva ezzel.

Az Alapítvány emellett tanácsadási és képzési programokat is végrehajt. 
A programjait olyan szemlélettel valósítja meg, hogy minden elért „hasznot”, 
támogatást az Alapítvánnyal kapcsolatban álló vállalkozások részére ad át, 
így az önálló projektekben az elmúlt 5 évben 650 millió Ft-nyi támogatást 
közvetített 642 vállalkozáshoz, 1193 munkahely létrehozásához vagy meg-
tartásához hozzájárulva.

2014 februárjában megnyílt a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány InfoPontja, mely a Bihor Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és 
a Romániai Vállalkozásfejlesztési Egyesülettel partnerségben megvalósuló, 
„Bihor – Hajdú-Bihar Fenntartható Fejlődés Business Center” című határon 
átnyúló projekt hazai eredménye.

Az InfoPont célja, hogy – az Alapítvány meglévő vállalkozásfejlesztési 
szolgáltatásait kiegészítve – hasznos gyakorlati tanácsokat nyújtson hazai 
és határon túli vállalkozások számára a fenntartható fejlődés, az energia-
hatékonyság és a társadalmi felelősség terén. Az érdeklődők az Alapítvány 
honlapján vagy személyesen az Alapítvány székhelyén, a tanácsadó munka-
társaknál érdeklődhetnek a fenti témákkal kapcsolatban. A projekt keretében 
az Alapítvány ügyfélfogadó terei is megújultak.

A projekt továbbfejlesztéseként a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány egy co-working iroda kialakítására nyert további forrást a Ro-
mániai Vállalkozásokért Egyesülettel közösen. Az Egyesület – a partnerségen 

túl – tapasztalatot is ad át a HBM VFA-nak, hiszen a ROVE-nek már két éve 
működik co-working irodája Nagyváradon. 

A co-working iroda koncepciója, kialakítása lehetővé teszi, hogy a frissen 
alapított technológiai, ún. start-up vállalkozások – más, hasonló vállalkozá-
sokkal közösen – egy légtérben, kreatív környezetben dolgozhassanak. Az 
Alapítvány a szolgáltatást a mikrovállalkozások részére nagyon kedvezmé-
nyes konstrukcióban nyújtja. Az iroda a HBM VFA székhelyén, központi he-
lyen, a Csapó u. 26. szám alatt található meg. Az iroda mérete 85 m2, mely 
5-6 munkaállomás elhelyezését tette lehetővé, valamint csoportos együtt-
működésnek ad teret.

Bár Magyarországon már léteznek co-working irodák, azok többsége 
Budapesten található. Hajdú-Bihar Megyében ez újabb lehetőség a mikrovál-
lalkozói szektor segítésére, mely az Alapítvány célkitűzései között szerepel.

A co-working tevékenységek segítése céljából az irodában elsőként 
2015.08.27-én és 28-án 3 workshopot valósított meg, az alábbi sikeres té-
mákban: Vállalkozásindítás a könyvelő szemével; Munkavédelem a vállalko-
zásoknál; Vállalkozás egyedül és csapatban. További képzésekkel és irodabér-
lettel kapcsolatban keressen minket elérhetőségeinken.

Elérhetőségeink:
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
4029 Debrecen, Csapó u.26.
Telefon: +36-52/500-330
info@hbmvk.hu
www.tamogatotthitel.hu

Co-working iroda Debrecenben

Két ország, egy cél, közös siker!
A „BHB - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BUSINESS CENTER” projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) keretében valósul meg, melyet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
kiegészítve a nemzeti társfinanszírozással (Magyarországon és Romániában) támogat. 
(Jelen hirdetés tartalma nem feltétlenül tükrözi az EU hivatalos álláspontját)
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Heteken át tartott a nemes versengés, végül 
augusztus 18-án kiderült, kinek a fejére kerülhet 
a korona, ki képviselheti Magyarországot a Miss 
Supranational 2015-ös világversenyén Lengyelor-
szágban, ahol legalább hetven ország királynőjével 
kell majd felvennie a versenyt. 

A Miss Hajdú-Bihar/Miss Supranational Hun-
gary 2015 döntőjét nívós kísérőprogram mellett 
rendezték meg. A zsűriben helyet foglalt – többek 
között – Széles Diána alpolgármester és a Miss 
Supranational 2014 győztese, vagyis az aktuális 
világszépe, az indiai Asha Bhat. A rendezvényt a 
Debrecen Rádió FM95 két műsorvezetője, Zsupos 
Ágnes és Balogh Vilmos vezényelte le.

A döntőbe tizenhárom hölgy került, akik meg-
mutatták, hogy érdemes volt a versenyt szervező, 
rendező UP! Management stábjának hat hétig 
fog lalkozni velük, hiszen kivétel nélkül ragyogtak, 
és a koreográfiák bemutatásánál sem vallottak 
szégyent. 

A büszke címet végül Molnár Dominika Ditta 
nyerte el, udvarhölgyei pedig Tóth Valentina és 
Tomasovszki Szandra lettek.

Kiosztották a korábbi részversenyek díjait is: Miss 
Bikini Tóth Valentina, Miss Jackpot Schreier Anita, 
Miss Sport Lőkös Linda, Miss Charity Adonyi Vivien 
lettek, Miss Internet és Miss Turizmus pedig Tánczos 
Klaudia. A Debrecen Rádió FM95 szépe címét Major 
Tímea nyerte el.

Íme, a királynő!

O minden egy helyen. A hosszú forró nyár 
után sokak számára hoz felüdülést a szeptem-
ber, míg másokat inkább szomorúsággal tölt el az 
iskolakezdéssel egyre hűvösebbre forduló időjárás. 
Akárhogy is, az élet nem áll meg ősszel sem, sőt, a 
kellemesen meleg vénasszonyok nyara és az ezernyi 
színt magára öltő természet új kezdetet is jelent. 
Újra nyitja kapuit a színház, indulnak az új hang-
versenysorozatok, és szabadtéri rendezvényből is 
kijut még nekünk. A szürke hétköznapokba érde-
mes egy kis vidámságot, melegséget csempészni 
egy-egy kulturális eseménnyel, melyből ősszel is 
akad bőven. A több száz debreceni program között 
kényelmesen lehet böngészni a www.iranydebrecen.
hu weboldal Programajánló rovatában, melynek 
segítségével akár hónapokra előre is tervezhetjük a 
szabadidőnket. Aki már ki is választotta a számá-

ra kedves programot, jegyét egyszerűen, sorban 
állás és kezelési költség nélkül megvásárolhatja a 
Tourinform-irodában, ahol – a debreceni rendezvé-
nyek mellett – budapesti és országos színház- és 
koncertjegyek is kaphatók. Aki inkább szabadtéri 
programra vágyik, pattanjon kerékpárra, és fedezze 
fel két keréken a várost és környékét, gyönyörködjön 
a pusztai táj szépségében, térjen be egy helyi spe-
cialitásra egy hangulatos étterembe, vagy lazítson 
este egy pezsgő koncerten vagy elgondolkodtató 
színházi előadáson. Mindehhez az információkat, 
kiadványokat, szükség esetén a kerékpárt, emlékbe 
pedig a szuvenírt a Tourinform-iroda biztosítja.

Bővebb információ: Tourinform-iroda 
Piac u. 20., (52) 412-250, debrecen@tourinform.hu, 
www.iranydebrecen.hu 
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelv
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka 
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mind
össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfe
dezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye korosztályá
ban egyedülálló.

Könnyedén, háromnégy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan
anyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem 
veheti át diplomáját!) 

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelv vizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 
0630/3184953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek  
bemutatója Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, 
HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és  21 990 Ftos egységáron
megvásárolhatók:
O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett ( Kossuth u. 59.)
2015.  SZEPTEMBER 16-ÁN (szerda)  
és SZEPTEMBER 23-ÁN (szerda) 
18-20 ÓRÁIG.

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!
Te is lehetsz nyelvzseni!

Óriási őszi akció szeptember 10-től október 10-ig!  
Minden tananyagunkhoz ingyen adunk egy 22 ezer forintos online gyakorlót!



Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron hatodik éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemelte-
tő céget Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé 
sorolta a független európai minősítő. A diszkont az 
utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb 
vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létreho-
zásakor az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szemüvegeket 
készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így 
aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillo-
gó-villogó világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, 
hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép 
és tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyer-
ve, a szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá 
helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt ár-
kedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon 
megmunkált sötétített, fényre sötétedő, bifokális, 
vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. 

A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizs-
gálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre 
sötétedő lencsével készülő, csúcskategóriás mul-
tifokális szemüveg is megfizethető. Természetesen 
garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg meg-
szokására. A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgá-
lattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván 
divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki a ma-
gyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!

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

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

www.olcsoszemuveg.hu   I   www.valsagdiszkont.hu

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
6 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kertész Mihály-tereM
szept. 10–16. 15.45  dübörög a szív
szept. 10–16. 17.45  minyonok 
 (12-én és 13-án 13.45-től is)
szept. 10–16. 20 óra  kész katasztrófa
szept. 17–23. 15.15  everest
szept. 17–23. 17.45, 20.15  Az útvesztő: tűzpróba 
 (19-én és 20-án 13.15-től is) 
 (22-én nincs 20.15-től)
szept. 22. 20.15  Macmillan–prpkofjev: rómeó és 

Júlia – élő balettközvetítés a londoni royal 
opera house-ból!

szept. 24–30. 15.15, 20.15  Az útvesztő: tűzpróba 
 (29-én 20.15-től nincs)
szept. 24–30. 17.45  everest 
 (29-én nincs)
szept. 26–27. 13.30  minyonok
szept. 29. 19.30  roger Waters: the Wall  

 – pink floyd-film

O soós iMre-tereM
szept. 10–16. 15.30  amy  

 – az amy Winehouse-sztori
szept. 10–16. 18.00, 20.15  Víkend
szept. 12–13. 13.30  agymanók
szept. 17–23. 15.45  agymanók
szept. 17–23. 17.45  Víkend 
 (23-án nincs)
szept. 17–23. 20 óra  everest 
 (23-án nincs)
szept. 19–20. 13.15  everest
szept. 24–30. 15.45  minyonok
szept. 24–30. 15.45  agymanók 
 (26-án és 27-én 13.45-től is)
szept. 24–30. 19.30  Volt egyszer egy vadnyugat

O deésy alfréd-terem
szept. 10–16. 16.15  saul fia 
 (12-én és 13-án 14.00-től is)
szept. 10–16. 18.30  a (sz)ex az oka mindennek
szept. 17–23. 16.15  a (sz)ex az oka mindennek
szept. 17–23. 18.15  saul fia 
 (19-én és 20-án 14.00-től is)
szept. 17–23. 20.30  dübörög a szív
szept. 24–30. 15.45  everest
szept. 24–30. 18.15  abszurd alak
szept. 24–30. 20.30  Víkend

Moziműsor
Filmek az Apollóban

szeptemberi filmkavalkád

abszurd alak

A hegymászók a világ legmagasabb csúcsát 
próbálják meghódítani, ám kitartásukat próbára 
teszik az elemek. Csaknem lehetetlen akadályokkal 
kell megküzdeniük – többek között egy pusztító 
hóviharral, minek következtében életük szenvedélye 
a túlélésért folytatott lélegzetelállító harccá válik. 
A filmet Baltasar Kormákur (A dermesztő mélység, 
Út a mennyországba) rendezte; a főbb szerepeket 
Robin Wright, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Sam 
Worthington és Emily Watson kapták.

Egyéjszakás kalandnak indult a kapcsolatuk, ám 
Lainey és Jake évekkel később véletlenül összefut-
nak. A találkozás rádöbbenti őket, hogy az az este 
mennyire meghatározta szexuális életüket: Jake 
intrikus nőcsábász lett, míg Lainey mindig a rossz 
pasikat fogja ki. Rá kell jönniük, hogy a köztük lévő 
vonzalom a válasz minden problémájukra. Már csak 
meg kéne állniuk, hogy másokkal is ágyba bújjanak.

Woody Allen idén lesz 80 éves, de továbbra is le-
nyűgöző energiával dolgozik. Új filmjének hőse Abe, 
egy középkorú filozófiaprofesszor (Joaquin Phoenix), 
aki két nő romantikus fantáziáját is beindítja. Kollé-
ganője (Parker Posey) szeretne vele Európába szök-
ni; fiatal tanítványa, a gyönyörű egyetemista lány 
pedig szintén közeledni próbál hozzá (Jill szerepét 
a mester új múzsája, Emma Stone kapta!) Mi lesz 
ebből? Elképesztő események sorozata indul be!

everest

a (sz)ex az oka mindennek
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Megfejtéseiket szeptember 23-áig vár-
juk a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre, 

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió filmjéből, a 

Virágkarnevál, 2015 című DVD-ből 
sorsolunk ki két darabot. Ezeket szer-

kesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejté-
sét beküldő szerencsés olvasóink: 

Koncz Miklósné (Debrecen, Tessedik u.) 
Jakab Gyuláné (Debrecen, Burgundia u.)



Becsengettek!
Vége a Vakációnak, elindult az új tanéV

tündér LaLa
új bemutató a Vojtinában

JuBiLeumi programok
65 éVes a debreceni népi együttes

2015.
szept. 11. –
okt. 10.

debreceni korzó
Információs kiadvány
2015. szeptember 10. –
október 10.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: debrecen Városi televízió kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

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

 Előkészítés, grafika: kocsis istván
 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: lapcenter kft.

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

Fotó: Kovács Tibor
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Társak vagyunk!
Gazdag programkínálattal találkozhatnak a debre-
ceniek a Kossuth téren szeptember 12-én. Kerek-
asztal-beszélgetések, előadások, koncertek, sport-
események, családi játékok, intézmények sátrai 
várják az érdeklődőket – felekezettől függetlenül! – 
a főtérre ezen a napon. Itt lesz ugyanis a KATTÁRS, 
azaz a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) or-
szágos rendezvénye. Az egynapos esemény kiemelt 
célja a katolikus egyház társadalmi tanításának 
bemutatása, amely ezúttal az oktatásra koncentrál. 

A program 9.30-kor a Szent  Anna-székesegy-
házban szentmisével kezdődik – Alberto Bottari de 
Castello, Magyarország apostoli nunciusa főcelebrá-
lásával –, majd 11 órától a Kossuth téren ünnepé-
lyes megnyitóval folytatódik. A főtéren folyama-
tosan zajlanak az események, az estét pedig Tóth 
Vera koncertje zárja majd.

Az egész rendezvényen való részvétel ingyenes! 
Aki tud, segíthet a kárpátaljai gyerekeknek is: a 
rendezvény ideje alatt mesekönyv- és játékadomá-
nyokat gyűjtenek részükre.

Bővebben: www.kattars.hu, www.dnyem.hu

O őszköszöntő napokat szerveznek a DMK 
intézményeiben: szeptember 12-én 13 és 18 óra 
között az Ondódi, 19-én 10 órától a Kismacsi, 26-
án 10-től pedig a Nagymacsi Közösségi Házban.

O bolgár napokat rendeznek a DMK Újkerti 
Közösségi Házában a Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen. Szeptember 16-án bolgár 
kertészeti fotó- és eszközkiállítás nyílik 17 órakor 
az előtéri galériában, melyen részt vesz Varga 
Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló és Danku 
Attila kulturális bizottsági elnök. 23-án 17 órától 
a bolgár filmművészet remekeiből láthatnak filmet 
a nézők a Delta moziban, 29-én 14 órától pedig Ki 
mit tud Bulgáriáról? címen lesz vetélkedő általános 
iskolásoknak.
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