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Pattog a labda a főtéren
A korábbi évek sikeres debreceni sportrendezvényeinek 
eredményeképpen a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség 
(FIBA) idén újabb két világverseny megszervezésével 
bízta meg Debrecent.

A Nagytemplom előtt, a Kossuth téren felállított 
pályákon, igazán impozáns környezetben zajlott a 
World Tour Masters torna hét selejtezőjének egyike, 
melyen a világ legjobb 3×3-as kosárlabdázói ver-
senyeztek. (Itt jegyezzük meg: olyan városok adnak 
otthont a kvalifikációs tornáknak, mint Peking, Prága 
vagy Rio de Janeiro.)

Ugyanitt szeptember 9. és 11. között Európa 
legjobb 18 éven aluli fiú és lány 3×3-as kosarasai 
küzdenek a kontinensbajnoki címért. A magyar leány 
válogatott – miután 2015-ben megnyerte az EB-t, 
a világbajnokságon pedig harmadik helyezést ért 
el – nagy reményekkel léphet pályára. Ugyanakkor a 
csoportok beosztása alapján nehéz dolguk lesz, hiszen 
az előző kiírás ezüst- és bronzérmesével, Izraellel és 
Fehéroroszországgal kerültek egy hármasba. 

A fiúk helyzete sem könnyebb; ők – a címvédő 
törökök mellett – a lettekkel játszanak a továbbjutást 
jelentő első két helyért.

Várhatóan nagyon magas lesz a színvonal, s miután 
a tavalyi világbajnokság végjátéka iránt akkora volt az 
érdeklődés, hogy a nézők nem fértek el a lelátókon, 
így idén még nagyobb tribünt építünk, és kivetítőket is 
felállítunk. 

Városunkban a kosárlabda nagy népszerűségnek 
örvend; közel ezren űzik ezt a sportágat, szervezett 
keretek között. Bízunk abban, hogy ez az (egyébként 
a tavalyihoz hasonlóan ingyenesen látogatható) ese-
mény is hozzásegíthet minket ahhoz, hogy a debreceni 
kosárlabdát visszajuttassuk méltó helyére.

Becsky István
a szervezőbizottság elnöke
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„Kezeket, lábakat rajzolok, szép 
és csúnya arcokat, mindenféle 
ruhát, térformákat, taszítót és 
beszívót. Amikor ezek a rajzok 
valósággá válnak, a vonalak 
élni kezdenek, megmozdulnak 
a kezek és a lábak, suhannak a 
ruhák, a tér befogadja a jelme-
zeket, és ekkor ott van előttem 
a látvány. A látvány, melynek 
összhangja nagyon fontos. Ebből 
az együttesből a színek drama-
turgiája soha nem hiányozhat. 
A színek beszélnek hozzánk. Így 
alkotják az előadás vérkeringé-
sét. Soha nem szabad elszür-
kítenünk, hétköznapjainkkal 
összemosnunk ezeket a csodá-

latos pillanatokat. A tervezőmű-
vészetnek ezek az ünnepnapjai.  
A színház a látvány művészete.” 

Gyarmathy Ágnes szavai ezek, 
aki csak a Csokonai Színház 
felkérésére több mint 60 elő-
adáshoz tervezett díszletet, ill. 
jelmezt. Például a Pinczés István 
rendezte, máig népszerű Légy 
jó mindhalálighoz, a 2014-es 
Marica grófnőhöz és a Segítsd a 
királyt!-hoz is.

A Munkácsy-díjas látvány-
tervező Élő vonalak – Beszélő 
színek című tárlatát a Csokonai 
Színház nézőtéri büféjében és az 
első emeleti folyosón láthatja a 
közönség október 31-éig. n

Club Akusztik
Zenei klubot indított az Ifjúsági 
Ház. Nagyon sok fiatal, tehetsé-
ges zenész és zenekar számára 
kínálnak ezzel jó lehetőséget, 
akik kipróbálhatják magukat itt, 
a rockzene legújabb debreceni 
helyszínén. Csak az Ifiházban 
működő Rocksuliban 320 tanuló 
van, akik – a koncertlehetőség 
mellett – szakmai segítséget is 
kaphatnak majd. A tervek szerint 
kéthetente péntekenként lesz 
buli a Club Akusztikban, ahova a 
szervezők várják a jelentkezőket! 
Halász D. János, az Ifiház vezető-
je elmondta, a névben egyébként 
elhelyeztek egy játékos csavart: a 
club szónál az angol nyelvi válto-
zatot alkalmazták, az akusztikot 
pedig magyarul írták le, ezzel is 
jelezve, hogy a zene nyelveken és 
határokon is képes átívelni. n

O Ez KOmOly! A Kodály Filharmónia 
Debrecen célja idén is az, hogy sokszínű  

és felejthetetlen zenei élményekkel  
gazdagodjon közönségük. A Kodály 
 Filharmonikusok és a Kodály Kórus  

muzsikusai világhírű vendég művészekkel, 
színvonalas helyszínekkel, meghitt 

 kamarakoncertekkel, vizuális és prózai 
 elemekkel fűszerezett előadásokkal, 
 izgalmas zenei fúziókkal és megújult 

 arculattal várják a találkozásokat.
Bővebb információ az új bérletekről 

és koncertekről: a Piac utcai Tourinform-
Irodában és a Kölcsey Központban kérhető.

Telefon: (52) 412-250
info@kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu

Élő vonalak
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Mi a közös Schreck Mónikában és 
Balogh Attilában? Kína és a fotó-
zás. A két alkotó magas művészi 
színvonalon, nagy empátiával mu-
tatja be a kínaiak mindennapjait, 
a hatalmas országot. Fotóikat 
a debreceniek is megnézhetik a 
Kölcsey Központban.

Balogh Attila tulajdonképpen 
hazatér, ugyanis Debrecenben 
született. 1994-ben költözött 
Kínába; Sanghajban él. Fényképei 
több díjat nyertek, szerepeltek 
nemzetközi kiállításokon, megje-
lentek a National Geographicban, 

az Elle magazinban és hasonló 
kiadványokban.

Schreck Monika többgeneráci-
ós fényképészcsaládba született 
Székesfehérvárott. 2006-ban 
költözött családjával Hongkong-
ba. Fotóin elsősorban portrék, 
meglepő, többnyire kedves élet-
helyzetek szerepelnek, az épített 
és természeti környezet vizuális 
ritmusai, kontrasztjai.  
A Shanghai–Honkong IC: Magyar 
fotósok a Nagy Falon túl tárlat 
október 2-áig látogatható. Képün-
kön: Balogh Attila fényképe n

A Ravenna Fesztiválra utaznak a Csokonai 
Színház művészei. Európa egyik legizgal-
masabb összművészeti rendezvénye idén az 
operettnek állít emléket, méghozzá magyar 
művészek részvételével. Október 14. és 
23. között a debreceni Csokonai Színház, 
a Budapesti Operettszínház és a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei vendégszerepelnek 
Olaszország egyik legrégebbi városában, 

olyan remekművekkel, mint Lehár Ferenc: 
A víg özvegy, Strauss: A denevér és Kálmán 
Imre: Marica grófnő. A három nagy sikerű ze-
nés színházi előadást Debrecenben is láthatja 
a közönség szeptember 9. és október 8. között 
a Kodály Filharmonikusok közreműködésével.  
A ravennai turné után pedig A denevér felke-
rül a debreceni repertoárra. Képünkön: Fischl 
Mónika a Marica grófnőben n

Így látják Kínát

O Kreatív tudomány.
A hónap elején karbantartási 
munkák miatt zárva lesz az 
Agóra. Szeptember 16-tól viszont 
háromnapos őszindító rendezvény-
sorozatot hirdetnek. Jó idő esetén az 
Agóra csillagdájából lehet kémlelni 
a  Nap ot, ismét várják a gyerekeket 
a Kreatív tudomány alkalmaira, és 
vidám kémiai kísérletezős foglal-
kozással újra elindul a Vasárnapi 
tudomány című program (Ragacs 
és nyálka – szeptember 18-án). Ké-
szülnek a Kutatók Éjszakájára is, az 
Agórában idén megint középiskolás 
fiatalok és tanárok mutatják be a 
nagyközönségnek saját fejlesz-
téseiket, találmányaikat, egyedi 
kísérleteiket, tudományterületük 
érdekességeit, így népszerűsítve a 
természettudományokat 30-án. n

Operettparádé

O KincsEK a Közép-
pOnTban. A kézművesség 
ezer éve a Kárpát-medencében című 
rendezvénynek idén megyénk ad 
otthont szeptember 21. és 25. között a 
Hajdú- Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezésében. A sorozat 
célja a megye kincseinek, érdekességei-
nek, különlegességeinek bemutatása: 
hogy akik itt élnek, vagy ide érkeznek, 
megismerhessék (s megérezzék) a város 
és a megye atmoszféráját, történelmi 
hangulatát, jelen lüktetését és jövőbeni 
elképzeléseit.

Ekkor tartják az Új utak a 
kézműiparban és turizmusban című 
konferenciát is. A nagyközönség pedig 
olyan kísérő programokon vehet rész, 
mint a gyerekeknek szóló Mesterségek 
7próbája vetélkedő a Kossuth téren, 
illetve a Pálinka és Zamat fesztivál 
helyszínén. A rendezvény napjai alatt 
folyamatosan látogatható a Kossuth 
téren található kézműves vásár! n
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De vannak más munkák is, melyek szintén a 
konzulátus munkatársaihoz tartoznak: vízum- és 
útlevél-ügyintézés, klasszikus közjegyzői feladatok 
ellátása, anyakönyvezés, honosítás, visszahonosítás. 
Amióta Szijjártó Péter áll a külügyminisztérium élén, 
rendkívüli erős figyelemmel fordulunk a külgazda-
ság felé. Minden misszió feladata olyan potenciá-
lis partnerek fellelése, akikkel Magyarországnak, 
magyar cégeknek, önkormányzatoknak gazdasági 
kapcsolata épülhet ki. A harmadik nemzetpolitikai 
feladatunk pedig a kapcsolattartás a diaszpórával, 
a kinti magyarokkal.

Velük már filmes szakemberként is találko-
zott, hiszen több alkotást készített róluk. 
tudja valamiképpen folytatni ezt a munkát?

Diplomataként nagyon sokrétű feladataim lesznek, 
így nem valószínű, hogy elmegyek majd, mondjuk, 
Oregonba interjút készíteni az ott élő magyarokkal. 
Ugyanakkor szeretném ezt a néhány évet arra is 
felhasználni, hogy elkészítsük a magyar múlt és 
jelen archiválását a jövő nemzedékek számára. 
Bár még el sem utaztam, máris több tárgyalást 
folytattam annak érdekében, hogy minderre legye-
nek anyagi források. Ezek a filmek az elkövetkező 
néhány évben még éppen leforgathatók, hiszen a 
szereplők egy része elég idős – gondoljunk csak az 
56-osokra! –; nincs már sok idő, hogy megörökítsük 
történeteiket, életüket, sorsukat, s megőrizzük a 
jövő számára.

Kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a 
gazdasági kapcsolatok kiépítésére. Akár Deb-
recen vonatkozásában is?

Az elmúlt évek bizonyították, Debrecenben komo-
lyan veszik, hogy működő tőke érkezzen a városba, 
cégek telepedjenek le itt, új munkahelyek létesülje-
nek. Gyakorlatilag nincs is olyan hónap, amikor Papp 
László polgármester ne venne részt egy-egy beje-
lentésen, mondjuk, a külügyminiszter társaságában, 
ahol tájékoztatást adnak arról, hogy Debrecen mit 
profitál az adott külföldi relációs megállapodásból. 
Azt az ígéretet tettem a polgármester úrnak, hogy 
ami rajtam múlik, azt meg fogom tenni Debrecen 
érdekében. Itt ugyanis tényleg nagyon jó adottságok 
vannak, minden rendelkezésre áll, az infrastruktúrá-
tól kezdve az oktatáson keresztül ahhoz, hogy egy 
külföldi gazdasági vezető megtalálja a számításait. 
Persze, ne feledjük, hogy Magyarországot és nem 
csupán Debrecent képviseljük munkatársaimmal 
Amerikában. Ehhez egy friss példa: még szinte el 
sem kezdtem a munkámat, a Budapesti Műszaki 
Egyetem kancellárja – akit régóta ismerek – felhí-
vott, és találkozót kért. Úgy néz ki, sikeres kapcsolat 
alakulhat ki az egyik Los Angeles-i egyetem és az ő 
intézményük között. Ráadásul jelezte, hogy tovább 

„Debrecen fejlődését is segíteni  szeretném majd Amerikából”

Új fejezet kezdődik széles tamás éle-
tében. A Debrecen Televízió ügyvezető 
igazgatója – 18 esztendő után – szep
tembertől új helyen folytatja: Los Ange-
lesben, ahol diplomataként fog dolgozni.

Milyen érzésekkel távozik a televízióból?

Ha valami viszonylag hosszú időn keresztül és jó 
színvonalon működött, azt nem könnyű otthagyni. 
Ugyanakkor egy olyan lehetőség adódott az életem-
ben, amire gondolkodás nélkül mindenki igent mon-
dana. Sajnálom is tehát, hogy megyek, ugyanakkor 
nagy várakozással tekintek az új feladatok elé.

Főkonzulként milyen munkája lesz az egyesült 
Államokban?

Amerikában a washingtoni nagykövetség mellett 
három főkonzulátus működik: New York-i, Los 
Angeles-i és chicagói székhellyel. Nagy az ország; 
csak a mi konzuli kerületünkhöz 18 állam tartozik. 
Ahogy azt az alkotmányunk is tartalmazza, minden 
magyar állampolgárnak joga van nemcsak szaba-
don utazni, hanem visszatérni is Magyarországra. 
Aki bajba kerül, azt konzuli védelem illeti meg.  
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menne: próbáljunk San Francisco környékén is egye-
temi kapcsolatokat keresni, start up témakörben.  
A kancellár urat elhívtam Debrecenbe, hogy vizs-
gáljuk meg, milyen kapcsolatot lehetne kialakítani 
a várossal.

Hogyan éli meg ezt a nagy váltást? Mit gon-
dol, mi fog a legjobban hiányozni?

Viszonylag sokszor megfordultam Amerikában, 
majdnem egy évet töltöttem kint a 90-es évek vé-
gén tanulmányi ösztöndíjjal is, van tehát tapaszta-
latom arról, hogy élnek ott az emberek, mi vár rám. 
Az étkezés, például, teljesen más. A hazai ízeket 
nehéz lesz kint megtalálni. Nyilván a barátok, isme-
rősök, a megszokott környezeti elemek, a kultúra bi-
zonyos szegmensei is hiányozni fognak. Ugyanakkor 
lesznek más lehetőségek. Én például nagy sport-
rajongó vagyok, és nagyon szeretem az amerikai 
focit. Nagy vonzerő a fiaim számára is, hogy akár 
élőben láthatunk majd NFL-, vagy magas színvonalú 
kosárlabda- és jégkorongmérkőzéseket. Amennyire 
ismerem az amerikai emberek gondolkodásmódját, 
életvitelét, hozzá kell majd szokni ahhoz, mennyire 
másképpen látják a világot, másképpen élik az éle-
tüket, mint az európaiak. De menni fog! Persze,  
a diplomataévek után örömmel térek majd vissza.

Nemcsak az óceán, hanem a mikrofon másik 
oldalára is átkerül: nem lesz szokatlan ez a 
helyzet?

Egy főkonzulnak nem kell sűrűn megjelenni a 
médiában, de nyilván lehetnek ilyen helyzetek, és, 
remélem, akkor főleg pozitív ügyekről nyilatkozha-
tok majd. Azt tudjuk, hogy Amerika nagyon kritikus 

„Debrecen fejlődését is segíteni  szeretném majd Amerikából”

Az ötödik íz című film forgatásán

a világgal szemben. Nekem, mint a magyar misszió 
vezetőjének, az a feladatom, hogy a magyar érde-
keket képviseljem az Egyesült Államokban. De a 
konzulátus összes tagjának jó képet kell mutatnia 
Magyarországról. Akkor is, ha bejön hozzánk valaki 
ügyet intézni, vagy amikor mi megyünk el egy ese-
ményre. Nem mindegy ugyanis, hogyan mutatko-
zunk be, hogyan szerepelünk, mert bármit mondunk 
vagy teszünk, azzal Magyarországról és a magya-
rokról is kialakítunk egy képet. Jó lenne, ha ez a kép 
mindig szép lehetne. n

A határnyitás 25. évfordulóján 
rendezett egyetemi beszélgetésen
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O FuTballKarnEvál gyErE-
KEKnEK. Husz. n

O palánKcsaTáK. Egn. n

O RöplAbDÁs NyÁR. Ker. n
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Várják a kézis lányok a rajtot
Gőzerővel készül a bajnokságra a DVSC-TVP női ké-
zilabdacsapata. A hölgyek feltett szándéka, hogy az 
új bajnoki szezonban is átugorják azt a lécet, amit a 
negyedik helyezésükkel igencsak magasra tettek. 

A csapat a balmazújvárosi után már a mátraházi 
edzőtáborozáson is túl van, melyet egy Fradi elleni 
edzőmérkőzés is tarkított. Ezen – nem kis meg-
lepetésre – a szünetben még öt góllal a lokisták 
vezettek. Igaz, a végére háromgólos FTC-győzelmet 
mutatott az eredményjelző tábla, de a játék fölöt-
tébb biztató volt a tavalyi ezüstérmes zöld-fehérek 
ellen. Örömteli volt, hogy a szoros eredményt úgy 
érték el a debreceniek, hogy Tone Tiselj vezetőedző 
minden felnőtt korú játékosát pályára küldte.

Szintén pozitívum, hogy a korábban sérüléssel 
bajlódó Bobana Klikovac és Csáki Viki is játszhatott 
már. Annak is örülni lehetett, hogy a csapat két 
új légiósa egyre jobban beilleszkedik játékban is. 
 Karina Jezsikava például nyolc, Anna Punko pedig 
négy gólt rámolt be a Fradi kapujába. Nem véletle-
nül mondta Jezsikava már itthon, a Hódosban, hogy 
nagyon jót tett neki a „levegőváltozás”, és minden 
percét élvezi a felkészülési időszaknak. 

A felkészülés pörgősen, keményen, jó hangulat-
ban zajlik tehát. Kell is, hiszen már nincs messze a 
start, melyet egy nagy örökrangadó jelent majd a 
Békéscsaba ellen szeptember 16-án. Az idegenbeli 
bajnoki meccseket az M4 és a Debrecen Televízió 
együttműködésével élőben, live streamen követhe-
tik a szurkolók. A harmadik fordulóban a Győr elleni 
hazai meccs pedig a sportág igazi debreceni ünnepe 
lesz: szeptember 28-án a Főnix Csarnokban fogadja 
a Loki Görbicz Anitáékat.

G. Gy.

nem csak a csapat és a szakmai stáb készül a közeledő 
új szezonra, mert ahogy Papp László polgármester az 
idénynyitó sajtótájékoztatón fogalmazott: ráfért már a 
Hódos-csarnokra némi felújítás és „optikai tuning”.  
a nyáron elkészült a tetőszerkezet és a csapadékelve-
zető csatorna felújítása, ősszel pedig a lelátói székeit 
cseréli ki – természetesen piros-fehér színűekre. Új, 
átlátszó labdafogó háló került a kapuk mögé, a kapukat 
piros-fehérre festették, a háló pedig fehérben pompázik. 
a cserepadok is újak lesznek – természetesen piros-
fehér színűek. a lányok névre szóló fakkokat kaptak 
az öltözőben, amiket nagy örömmel vettek birtokba. 
Újratervezték a vIP-termet, aminek „premierje” a szur-
kolói ankéton lezajlott. a csarnokból eltűnnek a molinók, 
nyolcvanméteres Led-falon futnak majd a hirdetések. 
a bajnoki mérkőzések alatt a szurkolók hat éven aluli 
gyermekei számára játszósarkot alakítanak ki.

Optikai tuning
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 2. Ferencváros–DHK
 8. DVTK Jegesmedvék–DHK
 10. DHK–Brassó

Október

10

Miközben a debreceni Fekete 
Gergő augusztus utolsó napjai-
ban a montenegrói Podgoricában 
az U18-as korosztály világbaj-
nokságán a magyar válogatott 
tagjaként ontotta a gólokat, addig 
a DVSE vízilabdacsapatában 
szereplő társai nagyban készültek 
az OB I-es vízilabda-bajnokság 
rajtjára.

Pólós rajt: szeptember végén

Fo
tó

: N
ag

y A
ni

ta

A szurkolókat igencsak „meg-
várakoztatják” a bemutatkozás-
sal, hiszen a szeptember végén 
rajtoló küzdelemsorozat első két 
fordulójában a fővárosban szere-
pel a DVSE, s csak a 3. fordulóban 
lép először hazai publikum elé.

Szeptember 27-én, kedden 
este a budapesti Császár–Kom-
jádi-uszodában a Vasas-Plaket 

ellen kezdi az OB I alapszakaszát 
a Debrecen vízilabdacsapata. 
Október 5-én, szerdán a margit-
szigeti Hajós-uszodában lesz a 
2. fordulóban esedékes fellépés,  
a KSI ellen. Az első hazai össze-
csapásra október 8-áig kell várni: 
azon a szombaton a Szentes 
csapata látogat a Debrecen 
Sportuszodába. n

Indul a hokiszezon
gű hokisokat igazolni. 
Érkezett két tehetséges 
kapus, Gyenes Dávid 
és Pleszkán József, 
a hátvédsorba az 
EBEL-játékos, Varga 
Arnold, mellette Pados László és 
Györfy Tihamér, a csatárok közé 
pedig Németh Attila és Kovács 
Viktor. 

Az orosz légió kicserélődött 
– a mostantól Debrecenben 
szereplő hat játékos mindegyi-
ke tapasztalt jégkorongozó. 
Közülük kiemelkedik a 7 KHL-es 
és ugyanannyi orosz 1. ligás 
szezont teljesítő támadó, Alek-
szej Koszurov. A többiek: Pavel 
Vorosin, Artyem Bezrukov és 
Vjacseszlav Szelujanov (védők), 
Szergej Kocsetkov és Szergej 
Piskunov (csatárok). n

A Magyar Jégkorong Szövetség 
által szervezett 11 csapatos 
nemzetközi bajnokság február 
5-éig tartó alapszakaszában 
összesen 219 mérkőzést rendez-
nek, amely csapatonkénti 40 
fellépést jelent. A Mol-ligában 
– a magyar klubok mellett – a 
Szerbiából most csatlakozott 
Belgrád, valamint három romá-
niai csapat (Brassó, Csíkszereda, 
valamint az újonc Galati) vesz 
részt. A bajnokság rájátszásába 
a legjobb 8 csapat jut tovább.

A DHK a legutóbbi szezon-
ban az alapszakasz negyedik 
helyével és a Magyar Kupa-
bronzéremmel magasra tette 
a mércét. A nyári átigazolások 
során a hazai játékosok magja 
Debrecenben maradt, a távozók 
helyére sikerült jó képessé-

 10. 18 óra DHK–Galati 
 12. 18 óra DHK–Csíkszereda 
 16. DHK–Dunaújváros
 18. DVTK Jegesmedvék–DHK
 23. Dunaújváros–DHK
 25. DHK–MAC Budapest
 30. Fehérvári Titánok–DHK

szeptember



 10. DVSC–Újpest (NB I)
 11. DVSC-DEAC–Tiszaújváros és 
  H.böszörmény–Újpest II. (NB III)
 14. Balmazújváros–Siófok (NB II)
 21. DVSC–Honvéd (NB I)
 24. H.böszörmény–BKV Előre (NB III)
 25. Balmazújváros–Dorog (NB II) és 
  DVSC-DEAC–Salgótarján (NB III)

szeptember

 8. H.böszörmény–Rákosmente (NB III)
 9. DVSC-DEAC–Monor (NB III)

Október
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Szinte minden elemében 
átalakult a nyáron deb-
receni NB I-es futball-
csapat. Nevéből kikerült 
az addigi főszponzor, új 
edzői stáb ül a kispa-
don, a csapat pedig 
csaknem teljes 
egészében lecse-
rélődött. 

A válogatott prog-
ramja miatti há-
romhetes bajnoki szünet éppen 
jó volt arra, hogy megkezdjen 
egységes egésszé csiszolódni 
a társulat. Az eddigi 7 forduló 
során mindössze 8 pontot 
gyűjtő DVSC a tabellán a 
hetedik helyen szerénykedik 
(2 győzelem, 2 döntetlen, 
3 vereség, 9–11-es gól-
különbség). A szeptember 
10-én, szombaton az 
Újpest ellen esedékes 
nagyerdei folyta-
tás új időszámítás 
kezdete lesz. 

Íme egy össze-
állítás, mely ebben 
a formációban 
akár ütőképes is lehetett volna 
néhány hónapja (Radosevic – 
Lázár, Máté, Ludánszki, Korhut 
– Kulcsár, Varga, Tisza, Bódi 
– Coulibaly, Sidibe – csere: 
Deczki, Slakta, Kinyik, Sós, 
Berdó, Varga K., Balogh K., 
Kártik, Kertész, Bokros), 
ám ma már összehozha-
tatlan, hiszen kirajzottak 
ezek a lokisták; Irán, 
Izrael, Anglia, Belgi-
um, Franciaország, 
Angyalföld, Felcsút, 
Diósgyőr, Nyíregy-
háza, Kaposvár, 

Új Lokival ismerkednek a drukkerek
Szolnok, Mezőkövesd vagy 
Balmazújváros pályáin rúg-
ják a bőrt. Kondás Elemér 
vezetőedző és stábja is 
távozott.

Már a nyár elején 
népessé vált az érke-
zők tábora. Voltak 
köztük kölcsön-
ből visszaté-
rők (Geoffrey 
Castillion, 
Karikás Krisz-

tián, Szilvási Péter), az 
utánpótláskeretből 
felsőbb osztályba 
lépők (Bíró Péter, 

Kabály Márk, Ke-
rekes Krisztián, 
Kovács Péter, 
Kozák Achilles 
Kálmán, Maruscsák Jan, 
Zsóri Dániel). 

Az igazán nagy mozgás 
azonban az átigazolási 

időszak hajrájában 
volt, amikor az új 
portugál veze-
tőedző, Leonel 
Pontes és stábja 
„szabad eltá-

vozást” ajánlott azok-
nak, akik máshova 
kívánkoznak a klubtól, 
a szakmai megúju-

lás jegyében. A 
távozók helyére 
csapatostól ér-
keztek az újak.

Hazatért 
Debrecenbe a pályáját itt 

kezdő (s volt debrece-
ni focista édesapja 
révén a városhoz 
duplán kötődő) 
31-szeres váloga-
tott, 31 esztendős 

Tőzsér Dániel, aki legutóbb az 
angol II. osztályú Queen’s Park 
Rangers alkalmazottja volt. Az 
átigazolási időszak utolsó ér-
kezője a 29 éves Völgyi Dániel. 
A gyirmóti balhátvéd a Lokitól 
az izraeli bajnok Hapoel Beer-
Sevához távozó Korhut posztját 

örökölheti.
A kapus Danilovics és a 

középpályás Szekulics már 
a nyári meccseken beépült 
a csapatba. Az  augusztus 

utolsó napjaiban érke-
zett három focistáról 
egyelőre az előé-
letük beszél – s e 
„bizonyítvány” egyál-
talán nem rossz. A 
26 esztendős afrikai 
csatár szerepelt 

már a belga, a román és a japán 
élvonalban, s gólerős játékosnak 
számít. A középpályásként és 
támadóként is szerepeltethető 

27 éves vajdasági magyar 
focista több hazai klubban 
összesen 150 NB I-es mecs-
cset játszott, és 32 gólt ért 
el. A 27 eszten dős román 
védekező középpályás 

korábban négy idényt 
töltött az Otelul 
Galati-nál, amely 
csapattal román 
bajnok is volt; ezt 
követően szerepelt 
a Bajnokok Ligája 
csoportkörében. n

A Loki nyári igazolásai: Braniszlav Danilovics (szerb, Puskás 
Akadémia, legutóbb Videoton, kölcsönben), Danilo Szekulics 
(szerb, Vojvodina – Szerbia), Karol Mészáros (szlovák, Puskás 
Akadémia), Koval Viktor (Dunaújváros), Chuka Derick Ogbu 
(nigériai, legutóbb: Ventforet Kofu – Japán), Könyves Norbert 
(Vasas), Ioan Filip (román, FC Viitorul – Románia), Tőzsér Dániel 
(Queen’s Park Rangers), Völgyi Dániel (Gyirmót).

Tőzsér Dániel

Chuka Derick Ogbu

Ioan Filip

Völgyi Dániel

Könyves Norbert
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mit kell tudni a népszavazásról? mikor 
kezdődik? meddig tart? mit kell magunk-
kal vinni? a részletekről Szekeres antal, 
debrecen jegyzője tájékoztatja a Korzó 
olvasóit.

Debrecenben az október 2. napjára kitűzött or-
szágos népszavazáson 137 szavazó körben 165 
ezer választópolgár adhatja le szavazatát.

A választópolgárok választójogukat abban 
a szavazókörben gyakorolhatják, ahol a szava-
zóköri névjegyzékben szerepelnek. A szavazás 
helyéről a választási iroda értesítő megküldé-
sével tájékoztatta a választópolgárokat.

A választópolgárok választójogukat a 
szavazókörben személyazonosságuk, vala-
mint lakcímük vagy személyi azonosítójuk 
igazolását követően gyakorolhatják. A ki kül- 
dött értesítő felmutatása nem feltétele a 
szavazásnak.

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. A 19 
órakor sorban álló választópolgárok még 
leadhatják szavazataikat. 

A szavazás titkos. A választópolgárok egy 
szavazólapot, és egy, a szavazólap elhelyezé-
sére szolgáló borítékot is kapnak: szavazatukat 
az urnában helyezik el.

A választójog személyesen gyakorolható. 
Érvényesen szavazni a szavazólapon szereplő 
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 
lehet.

Aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme sze-
rinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezési 
kérelemnek szeptember 30-án 16 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján 

külföldön tartózkodik, Magyarország nagy-
követségén vagy főkonzulátusán szavazhat. 
A külképviseleti szavazás iránti kérelemnek 
szeptember 24-én 16 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt 
választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 
a szavazást megelőző második napon 
(szeptember 30-án 16 óráig) kell megérkeznie 
a helyi választási irodához, vagy a szavazás 
napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai tevé-
kenységük ellátása során hivatalos személynek 
minősülnek. A szavazatszámláló bizottság 
elnökének a rend fenntartása körében tett 
intézkedése mindenkire kötelező. 

A szavazás napján a közvélemény-kutatást 
végző személy abba az épületbe, amelyben 
a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a 
választópolgárokat semmilyen módon nem 
zaklathatja, és csak az épületből kilépőket 
kérdezheti meg. n

Mire figyeljenek a debreceniek, ha szavazni indulnak?

Debrecen újra ringbe száll az Európa Kulturális 
Fővárosa címért. De mit jelent ez nekünk, debre-
cenieknek, a régió lakóinak és miért fontos ez a 
városnak? Milyen eséllyel indulunk? Mit tud kínálni a 
város a történelmi múlton túl?

Szeptember 16-án a Nagyerdei Víztorony ad he-
lyet az Európa Kulturális Fővárosa pályázati projekt 
első, ún. „bevezető estjének”, ahol – szórakoztató 
előadások és kiváló koncertek között – egy nyilvá-
nos kerekasztal-beszélgetésen minden érdeklődő 
választ kaphat a pályázattal kapcsolatos kérdéseire, 
és megismerheti városunk lehetőségeit, stratégiáit 
a 2023-as cím elnyerésére. A beszélgetés résztve-
vője lesz – más szakértők mellett – Papp László, 
Debrecen város polgármestere, valamint Somogyi-
Tóth Dániel, az EKF Debrecen 2023 Programiroda 
ügyvezetője. 

Az est folyamán a szabadtéri színpadon fellép-
nek a Csokonai Színház művészei, a Kodály Filhar-
monikusok Debrecen kamaraegyüttese, valamint 
az Artisjus Junior-díjas énekes-dalszerző, Jónás 
Vera, Experiment nevű zenekarával. Mindeközben a 

Kulturális főváros: 
 találkozzunk a Víztoronyban!

Kulter.hu portál interaktív játékai és az ötletgyűjtő 
üzenőfal is várja a látogatókat. 

A program 17 órakor kezdődik; a belépés min-
denki számára ingyenes. n
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O KoSzorÚztaK az ünnePen. Az identitás és a hagyományok 
adta hit tartotta meg hazánkat Európa közepén – hangsúlyozta 

Pósán László, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője. A politikus 
augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen tartott koszorúzáson, a 

Déri téren arra is rámutatott, hogy „a törvények semmibe vétele 
az állam pusztulásához vezet, és akik szemet akarnak hunyni a 

migránsok törvénysértései felett, azok a Nyugatot ássák alá”. 
A beszédet követően a debreceni önkormányzat nevében Papp 

László polgármester, Széles Diána és Komolay Szabolcs alpolgár-
mesterek koszorúzták meg a Szent István-domborművet, majd a 

pártok, egyházak, valamint az állami és civil szervezetek képviselői 
helyezték el az emlékezés virágait. n 

O KözöSSégI utcabÚtort avattak fel augusztusban a cívisváros főterén. Az esténként ragyogóan kivilágított, méretes Debrecen felirat 
hamar kedvelt találkozóhely lett a városban. n

Javulnak a közlekedési feltételek

Leaszfaltozzák a Szabó Kálmán utcát

Végeztek az aszfaltozással a Sólyom utca Vá-
mospércsi út és a Hold utca közötti szakaszán 
augusztus 18-án. A felújításra 21 milliót költött a 
város: a töredezett és kátyús szakaszon új padkát 
építettek, és teljes szélességében leaszfaltozták az 
utat. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Papp 

Viktor önkormányzati képviselő felidézte, hogy a 
beruházás az Új Főnix Terv része. Mint elmondta, 
mivel a Sólyom utca gyűjtőútként funkcionál, így 
a bekötő, becsatlakozó utcákon élők és a környék-
beli vállalkozások közlekedési feltételeit is javítják 
ezáltal. n

Az Új Főnix Terv keretében megvalósuló fejleszté-
sek sorában a város polgárainak hétköznapi életét 
könnyebbé, komfortosabbá tevő fejlesztések közé 
tartozik az útépítés és a meglévő úthálózat fejlesz-
tése, karbantartása. Idén 52 utcát aszfaltoznak le, 
és 11 utcában kezdenek új út építésébe. 

A beruházás részeként a Szabó Kálmán utca tel-
jes hosszában, több mint egy kilométeren felújítják 
az útburkolatot (marás, fedlapok szintbe helyezése, 
aszfaltozás), és négyszáz méteren cserélik az útsze-
gélyt. A munkával várhatóan hat hét alatt készülnek 
el. A beruházás bruttó 63 millió forintba kerül. n
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A virágkarnevál az utóbbi években gazdag program-
sorozattá bővült, a karneváli héten volt – többek 
között – Cseh Sörünnep és Lurkó Liget a Békás-tó-
nál, Galiba Fesztivál és szépségverseny a Kossuth 
téren, szenzációs épületvetítés az egyetemnél, 
és az interaktív Lúdas Matyi is sokakat vonzott 
a vidámparkba. A jubileumi virágkarneválra több 
tízezren gyűltek össze augusztus 20-án: igazi „riói” 
hangulat és ragyogó jó idő varázsolta el a nézőket.

Felejthetetlen augusztus

esti fényben a virágkocsik, és a napközben már sok 
tapsot begyűjtő táncosok ismét elhozták a karneváli 
hangulatot. 

Átadták a stadion közönsége előtt a díjakat is; 
Papp László polgármester személyesen gratulált a 
győzteseknek. A legjobb művészeti csoportnak a 
virágkarnevál díszvendégei a Debreceni Népi Együt-
test választották, a nézők pedig az FAG virágkom-
pozíciójára voksoltak. n

A programsorozatra a Karneváléj tette fel a ko-
ronát: hazai sztárok és több mint ezer külföldi, illet-
ve magyar fellépő produkcióját láthatta a közönség 
a stadionban 20-án este. A produkció során – az 
ismert táncdalfesztiválos slágerek újraértelmezett 
változatai mellett – a közönség részleteket láthatott 
és hallhatott a Játékkészítő színpadi változatából 
is. Különleges látványt nyújtottak – ezúttal is – az 
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Megkezdődött több mint 40 ezer diáknak a tanév Debrecenben. 
Augusztus utolsó délutánján a Kossuth téren tartották az évnyitót, ahol 
Papp László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: Debrecen 
olyan várossá vált, ahol szinte korlátlan hozzáférési lehetősége van 
mindenkinek a tudás megszerzéséhez.

– Az Új Főnix Tervben mintegy tízmilliárd forintos keret áll 
rendelkezésre a debreceni oktatás megerősítésére. Intézményeket 
fogunk energia-hatékonnyá tenni, nemzetközi iskola nyithatja majd 
meg a kapuit, és új óvodák, bölcsődék is létrejönnek. Debrecen a 
lehetőségek városa, ahol minden adott ahhoz, hogy tervezni lehessen 
benne a jövőt. Fontos, hogy a diákok megértsék az oktatás iránti 
elkötelezettséget és tovább is örökítsék azt. Olyan várost építünk, 
ahol a diákok tanulmányaik befejezése után is maradni akarnak; nem 
külföldön képzelik el a jövőjüket, hanem Debrecenben – mondta a 
polgármester. n

Tanszereket gyűjtöttek
Az új tanévhez kapcsolódó kezdeményezést indított augusztus végén 
a Karitatív Testület: tanszereket gyűjtöttek a hátrányos helyzetű 
debreceni családok részére a Kishegyesi úti Tesco gyűjtőpontján. Régi, 
új vagy nem használt tanszerek leadásával segíthetett, aki tudott.

Széles Diána alpolgármester, a testület társelnöke az akcióról 
szóló sajtótájékoztatón elmondta, a rászoruló családokat Debrecen is 
segíti. A város hatmillió forintot különítettek el a költségvetésben az 
iskolakezdési támogatásokra. n

becsengettek!



Bordás Péter nyerte a Dósa nádor tér és 
környezete átalakítására április végén kiírt 
tervpályázatot. Sajtótájékoztatón jelentette ezt 
be Barcsa Lajos alpolgármester és China Tibor 
főépítész augusztus 25-én. 

A tervpályázatra három pályamű érkezett. A bírá-
lóbizottság ezekből kettőt kiemelkedően magas 
színvonalúnak ítélt, amit jelez a díjazás összegében 
megjelenő minimális eltérés is: míg az első díjjal 
5 millió forint járt, a második helyezett Kovács Pé-
ter terveinek díja 4,8 millió forint. Mindkét pályamű 
tartalmaz megvalósításra érdemes elemeket, ezért 
azok további tervezésre alkalmasak. A harmadik, 
3 és fél millió forinttal díjazott tervet Görzsöny 
Gábor és Elek Attila készítették. 

A tervpályázat kiterjedt a régi városháza keleti 
határoló térfalának építészeti kiegészítésére, le-
zárására is. Feladat volt emellett a belvárosi gyalo-
gos zóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcán egy 
„zenei tömb” kialakítása is, egy új, minden igényt 
kielégítő hangversenyteremmel. 

A nyertes pályamű szerint a Dósa nádor tér 
keleti oldalán megmaradnak a térszíni parkolók, 
a Csapó utca és a Sas utca egyirányúvá válik. 
A régi városháza alatt több mint 70 új parkoló 
létesülne, míg a Csapó utcai koncertterem alatti 
kétszintes mélygarázsban több mint 200 újabb 
parkoló épülhet. A virágpiac multifunkciós piactér 
lesz, egységes, kulturált utcabútorokkal, térburko-
lati rendszerrel. A tervek szerint a Dósa nádor tér 
megújítása már jövőre elkezdődhet. n

Megszépül a Dósa nádor tér és környéke
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Szeretnél médiaszemélyiség 
lenni? Ha te lennél az, akire 
odakapcsolnak a rádióhall-
gatók? Aki a legjobb zenéket 
konferálja be, és a legfonto-
sabb híreket olvassa fel? És 
arról szoktál álmodni, milyen 
lenne képernyőre kerülni? 
Riporterként vagy műsorve-
zetőként dolgozni, egy igazi 
televíziós csapat tagjaként?

– Olyan fiatalokat szeret-
nénk megszólítani, akik 
szívesen részt vennének 
a Debrecen Televízió 
munkájában. Évről évre 
sorra nyerjük az elisme-
réseket; filmjeinket az 
egész ország lát-
hatja. Várjuk azok 
jelentkezését, akik 
elég kedvet, tehet-
séget és bátor-
ságot éreznek magukban, hogy 
benevezzenek erre a versenyre, 
és meghódítsák a képernyőt – 
nyilatkozta Vida Gyula, a DTV 
főszerkesztője. 

– Vagy aki szívesen ve-
zetne műsort a Debrecen 
Rádió FM95-ön – vette 
át a szót Herczku József, 
a rádió programigazga-
tója, aki úgy tapasztalja, 
sokan szeretnek rádiózni, 
és sokan érzik azt, 
hogy nemcsak 
hallgatóként von-
zódnak a média és 
a rádiók világá-
hoz. – Tavaly nagy és erős volt 
a mezőny. Az akkori győztest, 

Dobó Nikit azóta 
megismerték, 
megkedvelték a 
hallgatók és a 
tévénézők is.

Most ismét itt a 
nagy lehetőség!

Ha szeretsz szerepelni, jó a 
hangod, vannak ötleteid, 

akkor itt a lehetőség! Je-
lentkezési korhatár nincs! 
Juttasd el maximum 5 
perces hang- vagy hang- 
és képanyagodat az 
alábbi e-mail címre, vagy 

töltsd fel Facebook-
oldalunkra privát 
üzenet formájá-
ban, esetleg hozd 
be személyesen a 
Debrecen 

Rádió FM95 szerkesz-
tőségébe (Debrecen, 
Petőfi tér 10.), hétfőtől 
péntekig 8–16 óra 
között, névvel, telefon-

számmal ellátva, 
október 15-
éig.

A szakmai 
zsűri által 
kiválasztott első három 
helyezett értékes aján-

dékban részesül. A 
pályázat nyertese, 
a fődíjas pedig 
bekerül a média, a 
rádiózás világába: 

a Debrecen Rádió FM95 délutáni 
műsorsávjában műsort vezethet.

Ha a pályázók 
vállalják, akkor a 
hanganyaguk a 
rádió Facebook-

oldalára is felke-
rül, közülük a legtöbb 

lájkot összegyűjtő lesz a 
közönségdíjas. A nyerteseket ki-
teszik a rádió Facebook-oldalára 
és a honlapjára, emellett interjút 
készít majd velük – a rádió és a 
DTV mellett – a Dehir.hu is.

Akit a televíziózás világa vonz, az 
a dtv@dtv.hu címre küldheti el 
jelentkezését. Hanganyaga mellé 
feltétlenül csatoljon néhány fotót 
is magáról. Szívesen veszünk 
videót is; azt viszont ne levélben 
küldjék a jelentkezők, hanem 
töltsék fel fel az internetre: mi 
csak a linket várjuk, ahol meg-
nézhetjük!

A tehetségesek 
számíthatnak arra, 
hogy behívjuk őket a 
televízió stúdiójába, és 
kipróbálhatják magukat 
a kamera előtt is, elő-
ször – természetesen 
– szigorúan szakmai 
körben. n

rádiós pályázat:
info@debrecenradiofm95.hu

televíziós pályázat:
dtv@dtv.hu
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Szeptember 8., csütörtök 
Kántor Ágnes kortárs festőművész Arit-
mia című kiállítása a Hal Köz Galériában 
látható.

O Szeptember 8., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 8., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Virginia Woolf: 
Orlando. Bérletszünet.

O Szeptember 9., péntek
Blahalouisiana, Dj Orvos Gyuri: koncert a 
Víztoronyban.

O Szeptember 9., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 9., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 9., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 9., péntek, 16.30
Aranyosi Ervin költő író-olvasó találko-
zójak. Az Élő irodalom – Élő könyvműhely 
bemutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 9., péntek, 17 óra
Képzőművészeti kiállítás a Szatmári Képző-
művészek Egyesületének tagjainak munkáiból 
az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 9., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. Bsz.

O Szeptember 10., szombat, 
Csoportos Barázdaság/ Blahaluisiana a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 10., szombat
Zsuzsi erdei vasút futógála. 

O Szeptember 10., szombat, 8.30
Használt ruhák és kiegészítők börzéje a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 10., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Szeptember 10., szombat, 10 óra
Becsengettek. Kézműves játszóház a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 10., szombat, 14 óra
Őszköszöntő családi nap az Ondódi Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 10., szombat, 14 óra
Reforméletmód nap a Csapókerti K. Házban. 
Családi program a testi-lelki egészségért.

O Szeptember 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 10., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. B.sz.

O Szeptember 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Feketefehérigennem. 
Az Álomzug Társulás vendégelőadása.

O Szeptember 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska.

O Szeptember 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Szeptember 12., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 12., hétfő, 14 óra
Biztonságunkért. Rendőrségi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 12., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Áldott állapotban (ana-
tómia, élettan). Dr. Kovács Károly szülész-
nőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 13., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 13., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 13., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Szeptember 13., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 13., kedd, 17 óra
Lovak és paripák. Kövesi Eszter fotókiállí-
tása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 13. kedd, 19 óra
John Flowes a Lepkegyűjtő című előadása 
a Lovardában.

O Szeptember 13., kedd, 19.45
Egy este Puccinivel. Jonas Kaufmann kon-
certje a milánói Scalából az Apolló moziban.

O Szeptember 14–28.
Mester és tanítványa. A Hajdú-Bihar Megyei 
Népművészeti Egyesület Mesterségbeli kiállítá-
sa a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 14., szerda, 
Évadnyitó közgyűlés az Újkerti Közösségi 
Házban az Életreform Egyesület szervezésében. 
Vezeti: Kövesiné Szabolcsi Éva titkár és Kövesi 
Péter reikimester.

O Szeptember 14., szerda
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 14., szerda, 16.30
Zene, az kell. Kozma László előadása a zené-
ről, látványos videókkal, a DAB-székházban.

VÁLTOZÁSBAN. Both Teodóra tárlata az 
Élettudományi Galériában (az egyetem 
és botanikus kert között) látható  
szeptember 23-ig, naponta 8-20 óráig.
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O Szeptember 14., szerda, 17 óra
Versbarátkör. Verses bakik a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 14., szerda, 17 óra
Kerekesné Bíró Éva irodalmi muzeológus 
tárlatvezetése az Álmodó magyarok – Tör-
ténetek Debrecen irodalmából című kiállí-
táson a Debreceni Irodalom Házában.

O Szeptember 14., szerda, 18.30
Inspiráció! Az Élménysorozat keretében 
Hozleiter Fanny Mosolyka előadása: 
Majd helyett MOST, a pillanat értéke címmel a 
Lovardában.

O Szeptember 14., szerda, 22 óra
Tanévnyitó CAMPUS Party: óriási buli 
HALL-ban.

O Szeptember 15., csütörtök, 14 óra
Utóirat – Balla Gábor kiállításának meg-
nyitója a Vojtina Bábszínházban.

O Szeptember 15., csütörtök, 14 óra
Olvasókör a józsai könyvtárban. Témánk: 
Gyermekkorunk és gyermekeink kedvencei.  
A gyermek- és ifjúsági irodalom klasszikusai.

O Szeptember 15., csütörtök, 16 óra
A kertbarátkör évadnyitó találkozója a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 15., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 15., csütörtök, 17 óra
Mélyszimbológia a prehisztorikus kortól 
napjainkig. Leonardo da Vinci műveinek 
jelképi elemzése a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 15., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen – mentálhigiénés elő-
adás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 15., csütörtök, 19 óra
Kubota Sayaka (Japán) zongorahangver-
senye a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-teremében.

O Szeptember 15., csütörtök, 19 óra
Aranyosi és Dombi estje a Lovardában.

O Szeptember 16.–október 15.
Őszi nemzetközi zománcművészeti tárlat 
a Tímárházban.

O Szeptember 16–18.
Agóra Őszindító az Agóra Tudományos Él-
ményközpontban. Péntektől vasárnapig ismét 
különleges programokkal és kedvezményes 
belépőjeggyel vár mindenkit az Agóra.

O Szeptember 16–18.
Kémleld az eget! – az Agóra Tudományos 

Élményközpontban. Az Agóra csillagdájába 
nyolcvan lépcső vezet fel, de aki megteszi 
ezt a fáradságos utat, távcsövön keresztül 
csodálhatja meg a Napot. Jó idő estén az Agóra 
csillagászai félóránként indítják a napkémlelő 
túrákat, és útközben sok-sok érdekességet is 
megosztanak a közönséggel.

O Szeptember 16., péntek 
Európa Kulturális Fővárosa pályázat: 
bemutatkozó est a Víztoronyban.

O Szeptember 16., péntek 
Az ózon napja az Agóra Tudományos Élmény-
központban. Miben különbözik az ózon az 
életadó oxigéntől? Ózonpajzs vagy ózonlyuk 
van felettünk? Az ózon világnapjához kapcso-
lódóan a látogatók mindent megtudhatnak a 
gázról, amely egyszerre nélkülözhetetlen és 
ártalmas.

O Szeptember 16., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 16., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

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

O Szeptember 16., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 16., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Szörényi–Bródi–Sarka-
di–Ivánka: Kőműves Kelemen. Bemutató 
előadás. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Szeptember 16., péntek, 20 óra
Club Akusztik – Koncert az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 17., szombat
Nyitott templomok napja a Református Kol-
légium Múzeumának szervezésében. Ingyenes 
múzeumi tárlatvezetéssel, valamint a minden 
évben nagyon népszerű belvárosi templomi 
körsétával várjuk a kedves látogatókat.  
A körséta keretében muzsikál az Álompengetők 
Együttes is.

O Szeptember 17., szombat, 8 óra
Látogatás a Honvédtemető és a Mauzóle-
um emlékhelyre.

O Szeptember 17., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Szeptember 17., szombat, 10 óra
Kulturális örökség napja a Tímárházban.

O Szeptember 17., szombat, 10 óra
Papagájkiállítás a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központban.

O Szeptember 17.,szombat, 10.30
Kreatív tudomány speciál: rajz-móka  
az Agóra Tudományos Élményközpontban.  
A játékos foglalkozássorozat keretében a gye-
rekek izgalmas kreatív feladatokon keresztül 
ismerkedhetnek meg a természettudományos 
jelenségekkel, és elkészíthetik saját játékaikat, 
amelyeket, természetesen, haza is vihetnek.

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

O Szeptember 17., szombat, 15 óra
XII. csapókerti szomszédsági nap a Csapó-
kerti Közösségi Házban.
O Szeptember 17., szombat, 15 óra
Kézműves klub, nemcsak gyerekeknek. 
Nemezelés az Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 17., szombat, 16 óra
A Debreceni Népi Együttes évadnyitó 
táncháza a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 17., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Szeptember 17., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

ALAKUL. Már tizenharmadik éves a 
Dóczy Galéria, ahol októberben Buka 
László művész-tanár alkotásaiból 
nyílik tárlat. Legutóbb 11 éve volt itt 
önálló kiállítása, s mint mondja, sok 
új tanár kolléga és sok új tanuló nem 
látta még alkotásait. Ízelítő lesz ez 
tehát régi és új képekből.  
Az Alakul című tárlatot október 4-én, 
11.45 órától Rácz Imre festő-tanár 
nyitja meg. Közreműködik a Górés 
Hármas (Bálint Károly, Battai István 
és Gyarmathy István), Dremák Dalma 
pedig verset szaval. 

AZ EST SORÁN A KULTER.HU INTERAKTÍV JÁTÉKAI ÉS
A DEBRECEN 2023 ÜZENŐFALA IS VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT.

A belépés ingyenes!

BEVEZETŐ EST
Nagyerdei Víztorony
2016. SZEPTEMBER 16., PÉNTEK

Debrecen újra ringbe száll az Európa Kulturális Fővárosa címért.
De mit jelent ez nekünk, debrecenieknek,

miért fontos?

17:00 EGYEDÜL
Chanszonok és más dallamok
a Csokonai Színház művészeitől

18:15 DEBRECEN 2023
KEREKASZTAL

Beszélgetés Papp Lászlóval,
Debrecen polgármesterével és

meghívott szakértőkkel a város teveiről

19:30 KIS ESTI
KAMARAZENE
Klasszikus zeneművek a Kodály
Filharmonikusok Debrecen
kamaraegyüttesének tolmácsolásában

20:45 JÓNÁS VERA
EXPERIMENT

Az Artisjus Junior-díjas
énekes-dalszerző műsora

Nekünk fontos, hogy Debrecen legyen...



O Szeptember 19., hétfő, 17.30
Turmalin-esték az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 19., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen. 
Mensáros-bérlet.

O Szeptember 20–29.
Programok a digitális planetáriumban az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Szeptember 20–25.
18. Simonyi-napok a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 20., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 20., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi – interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 20., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Szeptember 20., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 20., kedd, 17 óra
Pikó Sándor festőművész kiállításának meg-
nyitója a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 20., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 20., kedd, 18 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen. Rajz 
János-bérlet.

O Szeptember 21–23.
A 18. Simonyi-napok rendezvényei: Huszárvá-
gás. Mesefoglalkozás és öltöztethető huszárfi-
gura készítése a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Szeptember 21–23.
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: Honvéde-
lem régen és ma. Terjék Ádám bemutatója a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 21–23.
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: Simo-
nyi óbester és Debrecen. Czeglédi Erika 
előadása általános iskolásoknak a Nyugdíjasok 
Házának Fiókkönyvtárában.

O Szeptember 21–22.
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: A mézes-
kalács huszár. Játékos mesefoglalkozás óvo-
dásoknak és 1-2. osztályosoknak a Méliuszban.

O Szeptember 21–22.
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: A legvité-
zebb huszár – Simonyi óbester nyomá-
ban. Foglalkozás felső tagozatosoknak a 
Méliusz Könyvtárban.
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O Szeptember 17., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen. 
Bemutató előadás. Thuróczy-bérlet.

O Szeptember 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.

O Szeptember 18., vas, 10.30, 13 és 16 óra
Vasárnapi tudomány: Ragacs és nyálka az 
Agóra Tudományos Élményközpontban. Újra 
indul – méghozzá egy napon három foglalko-
zással – az Agóra vasárnapi ismeretterjesztő 
programsorozata, amelynek keretében érdekes 
tudományos kalandok várják a gyerekeket.  
A résztvevők a foglalkozásokon bepillanthatnak 
a különböző tudományterületek rejtelmeibe.

O Szeptember 18., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Szeptember 19., hétfő, 9 óra
A legvitézebb kapitány. Simonyi Óbester 
és a magyar huszárság története. Doku-
mentumkiállítás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 19., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 19., hétfő, 17 óra
Kismamaklub.A kismamák helyes életmódja. 
Dr. Kovács Károly előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.
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O Szeptember 21., szerda
H2O-koncert a Víztoronyban.

O Szeptember 21., szerda, 
Gondolatok a világ és az ember terem-
téséről az Újkerti Közösségi Házban az 
Életreform Egyesület szervezésében. Előadó: 
Domokiné Tóth Mária reikimester-tanár.

O Szeptember 21., szerda, 12 óra
Szüreti bál a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 21., szerda, 14 óra
A homokkerti nyugdíjas klub évadnyitó 
találkozója a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 21., szerda, 14 óra
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: Simo-
nyi óbester és Debrecen. Rendhagyó óra 
felső tagozatosoknak a József Attila-telepi 
könyvtárban.

O Szeptember 21., szerda, 16 óra
Mentál filmklub szakközépiskolásoknak 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 21., szerda, 16.30
Helytörténeti kutatások és kutatóműhe-
lyek sorozat.  Megfigyeltek és megfigye-
lők: Ügynökvilág a korai Kádár-korszak-
ban. Varjasi Imre előadása a Méliuszban.

O Szeptember 21., szerda, 17 óra
Köztéri művészeti alkotások Debrecen-
ben: Kotricz Tünde előadás-sorozata az 
Újkerti Fiókkönyvtában. Téma: a Debreceni 
Egyetemhez kapcsolódó köztéri művészet.

O Szeptember 21., szerda, 18 óra
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: Szerda esti 
daloló. Katonadalok éneklése és tanulása 
a Csapókerti Süveg Citerakör tagjaival a 
Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 21., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Bérletszünet.

O Szeptember 21., szerda, 22 óra
CAMPUS-party a HALL-ban.

O Szeptember 22., csütörtök, 14 óra
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: Simonyi 
Óbester és a huszárság. Beszélgetés Vitéz 
Szoboszlai Endrével az Újkerti Közösségi 
Házban. 

O Szeptember 22., csütörtök, 16 óra
Kisvárosi boszorkányüldözés. B. Léránt 
Árpád könyvének bemutatója a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 22., csütörtök, 17 óra
Mélyszimbológia a prehisztorikus kortól 
napjainkig. A Szent Péter tér és a mekkai 

Kába szentély jelképrendszereinek ösz-
szecsengése. Incze László szimbólumkutató 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 22., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 22., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Bérletszünet.

O Szeptember 23–28.
Bolgár napok az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 23–24.
10 éves a Modem. Jubileumi születésnapi 
programok a Modemben.

O Szeptember 23., péntek
H2O-koncert és Tesco-disco a Víztoronyban.

O Szeptember 23., péntek, 8 óra
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: 9. Simonyi 
Óbester Toborzó Emlékfutás. Útvonal: 
Hajdúnánás–Hajdúdorog–Hajdúböszörmény–
Debrecen.

O Szeptember 23., péntek,9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 23., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 23., péntek, 17 óra
A 18. Simonyi-napok rendezvénye: Kato-
nadalok és -indulók. Zenés est az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 23., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Bérletszünet.

O Szeptember 24., szombat
H2O-koncert a Víztoronyban.

O Szeptember 24., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Szeptember 24., szombat, 10 óra
Kölyökangol, tiniangol. Családi angol nap a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Szeptember 24., szombat, 10 óra
Test-lélek-szellem egészsége. Országos 
reikikonferencia és életmódnap a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 24., szombat, 10 óra
Családi kézműves hétvége a Tímárház 
Kézművesek Házában.

O Szeptember 24., szombat, 11.30
Laborból a konyhába az Agóra Tudományos 
Élményközpontban. Mi van az ételünkben? 
Hogyan őrizhető meg az alapanyagok termé-
szetes állaga és íze? Mi fán terem a molekuláris 
gasztronómia, és finom-e az űrkaja? Az Inno-
vatív Élelmiszer-ipari Klaszter kísérleti bemu-
tatóján nemcsak választ kaphatnak ezekre a 
kérdésekre, de meg is kóstolhatják a 21. század 
legmodernebb ételeit. 

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

O Szeptember 24., szombat, 14 óra
Szüreti mulatság és Karikás családi dél-
után. Mustkészítés, borkóstolás, kézműves 
foglalkozások az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 24., szombat, 15 óra
Évadnyitó motolla a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 24., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula. 
Bemutató előadás.

O Szeptember 25., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Napóra az Agóra 
Tudományos Élményközpontban. Az ismeret-
terjesztő programsorozat keretében izgalmas 
tudományos kalandok várják a gyerekeket. 
A résztvevők a másfél órás foglalkozásokon 
bepillanthatnak a különböző tudományterüle-
tek rejtelmeibe.

Tehetséges volt, de nehéz sorsot rótt 
rá az élet. Debrecenben született, 
s itt is hunyt el Menyhárt József 
(1901–1976). Sokan csak a nevét 
viselő tér kapcsán ismerik: az Újkerti 
Közösségi Ház tárlatán azonban 
közelebb kerülhet alkotásaihoz a 
közönség. A grafikáiból, festményei-
ből nyílott tárlat szeptember 15-éig 
látható.
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ÖRÖKSÉGÜNK. A kulturális örökség napjai programsorozat keretében a Tímárház-
ban szeptember 17-én 10 és 17 óra között – az ingyenes belépés mellett – tárlat-
vezetést tartanak az állandó tímártörténeti kiállításról, a látványműhelyekről 
és a Nemzetközi Zománcművészeti Tárlatról. A Hősök temetője – ahol 4500-an 
alusszák örök álmukat, s melynek a legmagasabb dombján a 4́9-es csata emlékét 
megörökítő, haldokló oroszlánt ábrázoló kőemlékmű áll – ezen a napon 8 és 16 
óra között látogatható. A Mauzóleum belső terében a Hadtörténeti Múzeum I. és 
II. világháborús kiállítási tárgyai tekinthetők meg.

O Szeptember 25., vasárnap, 16 óra
Nótagála a Lovardában.

O Szeptember 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 26., hétfő
Norma – (élő) operaközvetítés az Apolló 
Moziban.

O Szeptember 26., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 26., hétfő, 14 óra
Kortalanul. Idősek hónapja. Megnyitóün-
nepség a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 26., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Várandósság és szülés a nép-
rajzban. Dr. Kovács Károly előadása az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 27–28.
Nyelvek Európai Napja, 2016. Játékos 
feladványok és rejtvények általános és középis-
kolásoknak a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 27., kedd
Zorán-koncert a Kölcsey Központban.

O Szeptember 27., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 27., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula. 
Bérletes előadások.

O Szeptember 27., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi – interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 27., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Szeptember 27., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 27., kedd, 15 óra
Teadélután. Zene, tánc, tombola, szórakozás 
az anzX Zenekarral az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 27., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 28., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.

O Szeptember 28., szerda, 16 óra
Debreceni Erdőspuszták prózában és 
versben. Fábián Pál előadása a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 28., szerda, 22 óra
Campus-party a HALL-ban.

O Szeptember 29.–október 21.
40 éves a csapókerti népi díszítőművésze-
ti kör. Kiállítás a Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 29., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.

O Szeptember 29., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 29., csütörtök, 17 óra
Mélyszimbológia a prehisztorikus kortól 
napjainkig. A szabadkőművesek jelképe-
inek eredete. A mélyszimbólumok mai 
zászlóvivői. Incze László szimbólumkutató 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 29., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 29., csütörtök, 18 óra
Barkó Judit könyvbemutatóval egybekö-
tött előadása a Lovardában.

O Szeptember 29., csütörtök, 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Lessing–Hub–
Madák: Jeruzsálem. Osztálytermi előadás. 
Bemutató előadás.

O Szeptember 30.–október 28.
Magyar népmese napja. A gyermek-rajz-
pályázat díjazottjainak kiállítása a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 30.–október 22.
Balogh Tibor festőművész kiállítása a 
Sesztina Galériában.

O Szeptember 30., péntek
Fatal Error akusztik koncert a Víztoronyban.

O Szeptember 30., péntek 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 30., péntek 9 óra
Kertészek és kertbarátok országos szö-
vetségének találkozója, növényvédelmi 
előadással egybekötve az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 30., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula.

O Szeptember 30., péntek 10 óra
Manóvarázs. Szabó Edit textiljáték-kiállítása 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 30., péntek 10 óra
Az Üveghegyeken is túl. Népmese napi 
gyerekfoglalkozások csoportok részére a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Szeptember 30., péntek, 14 óra
Rendhagyó kutatók éjszakája az Agórában. 
Az Agóra Tudományos Élményközpont idén is 
teret biztosít azoknak a középiskolás fiatalok-
nak és tanáraiknak, akik szívesen bemutatnák 



30



29

O CSODÁK A HORTOBÁGY MELLYÉKÉN. 
Szilágyi Attila természetfotóiból nyílt 
tárlat a józsai Közösségi Házban.  
A művész így vall október 8-ig látható 
tárlatáról: „tízezernyi saját készítésű 
képeim közül azokat választottam 
ki, amelyek Balmazújváros határain 
belül készültek, vagy ha éppen nem, 
akkor egy olyan szomszéd település 
pusztáján, ahonnan még látni a 
szülővárosom templomtornyait, 
és csendes időben a harangszót is 
hallani.”
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a nagyközönségnek saját fejlesztéseiket, ta-
lálmányaikat, egyedi kísérleteiket, saját tudo-
mányterületük érdekességeit, népszerűsítve a 
természettudományokat.

O Szeptember 30., péntek, 16 óra
Túl az Óperencián. Játékos, mesés foglalko-
zás a népmese napja alkalmából a Méliusz ban.

O Szeptember 30., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 30., péntek, 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Jeruzsálem. 
Osztálytermi előadás. 

O Szeptember 30., péntek, 20 óra
Club Akusztik – Az Ifjúsági Ház vadonatúj 
zenei klubjának koncertje az Ifjúsági Házban.

O Október 1–2.
LittleBits cirkusz az Agóra Tudományos Él-
ményközpontban. Délelőttönként bemutatjuk 
a littleBits készletet, délután pedig szabadjára 
engedjük a képzelőerőnket, és új kütyüket 
készítünk.

O Október 1., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Október 1., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 1., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 2-áig
Shanghai–Hongkong IC – Magyar fotósok 
a Nagy Falon túl. Schreck Mónika és Balogh 
Attila kiállítása a Kölcsey Központban.

O Október 2., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Álomszövő Pendula. 

O Október 2., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 3., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ki is az a védőnő? A védőnői 
szolgálatról tart előadást Dr. Kissné Ary Szilvia 
vezető védőnő az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 4., kedd
Zöldíts angolul, németül! Könyvtári cso-
portos játékok 8–18 éves tanulók számára a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 4., kedd
H2O-koncert a Víztoronyban.

O Október 4., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Október 4., kedd, 17 óra
Debrecen, 1956. A forradalom és szabadság-
harc debreceni eseményeit bemutató kiállítás 
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti 
Gyűjtemény és Fotótára, valamint Vitéz Lánczy 
Lajos anyagából a Méliuszban.

O Október 5–7.
Angol LEGek hete . Nagy-Britannia és Észak-
Írország – csoportos gyermekfoglalkozások 
10–18 évesek számára a Méliusz Könyvtárban.

O Október 5., szerda, 16 óra
Albánia, 2015. Hatvani Lajos előadása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 5., szerda, 16 óra
A Rizikó klub foglalkozása a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Október 5.,szerda, 17 óra
A’la carte: zenés est Domoki Ivánnal az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 5., szerda, 22 óra
Campus-party a HALL-ban.

ELŐZETES:
O Október 6., csütörtök
Janikovszky Éva: A lemez két oldala című 
előadása a Lovardában.

O Október 6., csütörtök, 16 óra
Kiállítás Kovács Mihály mozis relikviáiból 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 6., csütörtök, 17 óra
Úton az egészséges érzelemvilág felé.  
A megbocsátás. Kovács Tiborné és Dankó 
Ferenc előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Október 7., péntek, 
Road és Paddy and the Rats. Koncertek a 
Lovardában.

O Október 7., péntek, 17 óra
Egyversű költők. Bakó Endre előadása az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 8., szombat, 9 óra
III. VOKE musical- és színjátszó fesztivál a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 8., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

Ludwig Mies Van Der Rohe: Villa 
Tugendhat
– Modem, szeptember 11-éig

Tapasztalt Ecsetek
– Sesztina Galéria, szeptember 24-éig

Az antikvitás arcai. Válogatás a múzeum 
antik gyűjteményeiből és a római 
császárkor korai időszakából származó 

barbár temető régészeti leleteiből
–  Déri Múzeum, szeptember 30-áig

Kádár Nagy Lajos festőművész kiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 

október 2-áig

Csodák a Hortobágy mellyékén. Szilágyi 
Attila természetfotói
– Józsai Közösségi Ház, október 8-áig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O AKKOR SZÜRET! Nem csak 
szőlőt, hanem remek programokat is 
szüretelhetnek a józsaiak. Október 8-án 
óriási mulatságot rendeznek. Az immár 
27. szüreti nap 9.30-kor térzenével 
kezdődik. Szekerek, pónik, kerékpárosok 
és mazsorettesek vonulnak fel, majd 
a délelőtt folyamán sportvetélkedők, 
kézműves foglalkozások lesznek, fellép a 
Szeredás Népzenei Együttes. A szokásos 
szüreti nyúlfőző verseny bírálóbizott-
ságának elnöke Benke Laci bácsi, az 
ismert mesterszakács. Délután 14 órakor 
az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház, majd 
zenés-táncos produkciók sora következik. 
18 órakor hatalmas térfesztivál kezdődik 
a Fantomasz zenekarral, lesznek led-
táncosok, tűzzsonglőrök, akrobaták is, 
végül utcabál zárja a programot. 28-án 
pedig a gazdaságé lesz a főszerep: Smart 
City MeetUp 18 órától.
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Kézműves 
mesterségek

Hár
A Kalk. n

O Kötőanyag néLKüL. Neja. n

Új k. 

bővebb információ: 
tímárház
nagy gál István u. 6.
telefon: (52) 321–260
timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu

Debrecenben a Minerva Panzió rendezvénytermében a Vörös Templom mellett (Kossuth u. 59.)  
2016. szeptember 20-án (kedd) és szeptember  27-én (kedd) 18-20 óráig.
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Amíg adni tudsz, nem lehetsz 
szegény – vallja, s tanítja 
Szentgyörgyi Rozi, aki 1996-
ban hozta létre  társulatát, a 
debreceni Kuckó Művésztanyát.

Szentgyörgyi Rozi akkor 40 éves 
volt, kétgyerekes, egyedülálló 
családanya, és épp elküldték az 
állásából. Mégis úgy érezte, itt az 
idő megvalósítania a gyerekkori 
álmát. Összeszedte az utcában 
a kicsiket, ismerősei gyerekeit, a 
felesleges bútorokat kipakolták, 
és játszottak. Így született meg 
a Kuckó Művésztanya Gyermek-
színháza.

Jól énekelt a kis társaság, és 
elkezdtek utcazenélni. Aztán a 
felnőtt-társulat is megalakult.  
A régi művelődési központ le-
bontásakor pedig úgy döntöttek, 
mobil vándorszínházzá alakulnak, 
és a középkori komédiák és régi 
népi históriák felé fordultak. Az-
óta is járják az országot; évente 
csaknem 120 előadásuk van.

Az idők során a Kuckó Művész-
tanya hat nagyjátékfilmet készí-
tett, melyek közül négy a Magyar 
Filmszemléket is megjárta.  
A leg híresebb az Amo család és 
az Amo mama öröksége. 

– Ma már ott tartunk, hogy 
nem kell ajánlani magunkat; ha 
fellépünk valahol, onnan aján-
lanak tovább új és új helyekre 
– mondja Rozi, aki változatlan 
energiával veti magát a Kuckó 
világába – két évtized után is. n

Húsz éve  
a Kuckóban

Bátorság, stratégia, szerencse: ezeknek is 
fontos szerep jut a játékban, mely a cívis-
városból indult felnőtteket és gyerekeket 
hódító útjára. Kitalálója, Csíki András, az 
Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület elnöke 
úgy gondolja, egyszerre tanít és szórakoztat 
ez a játék. Segít megismerni Erdélyt, kedvet 
csinál az utazáshoz – és, nem mellékesen, 
kellemes időtöltést kínál minden korosz-
tálynak. (Nem mellékesen: a lapunk 33. 
oldalán található rejtvény egyik szerencsés 
megfejtője ezt nyerheti!) Bővebb információ: 
erdelytarsasjatek@gmail.com címen. n

Társasjáték Debrecenből

A hosszú forró nyár után sokak 
számára hoz felüdülést a szep-
tember, míg másokat inkább szo-
morúsággal tölt el az iskolakez-
déssel lassan hűvösebbre forduló 
időjárás. Akárhogy is, az élet nem 
áll meg ősszel sem. 

Újra nyitja kapuit a színház, 
indulnak az új hangversenysoroza-
tok, és szabadtéri rendezvényből is 
kijut még nekünk az idén. A szürke 
hétköznapokba érdemes egy kis 
színt csempészni egy-egy kultu-
rális eseménnyel, melyből akad 
bőven – Bangó Margit-, Zorán- és 
Bródy-koncert, Dumaszínház és 
Nyitott Akadémia előadások, Za-
mat Fesztivál, vagy a Jézus Krisztus 
Szupersztár rockopera. A több 
száz debreceni program között 
kényel mesen lehet böngészni az 
iranydebrecen.hu weboldal Prog-

ramajánló rovatában. S aki már 
ki is választotta a számára kedves 
rendezvényt, jegyét sorban állás és 
kezelési költség nélkül megvásárol-
hatja a Tourinform-irodában, ahol 
országos színház- és koncertjegyek 
is kaphatók. 

Aki inkább szabadtéri program-
ra vágyik, pattanjon kerékpárra, és 
fedezze fel két keréken a várost és 
környékét, gyönyörködjön a pusz-
tai táj szépségében. Mindehhez 
az információkat, kiadványokat, 
jegyeket, szükség esetén a kerék-
párt, emlékbe pedig a szuvenírt a 
Tourinform-iroda biztosítja.

Bővebb információ: 
Tourinform-iroda
Piac u. 20., (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu

Minden egy helyen

Fedezzük fel bicajon a várost és környékét!

mailto:erdelytarsasjatek@gmail.com
http://www.iranydebrecen.hu/


Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 7 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
7 éves a Válság Szemüvegdiszkont

mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-
tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.  
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal hatá-
rozzák meg.

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

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!

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

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

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O KeRtész MiHÁly-teReM
Szept. 8–14. 15.30 (11-én nincs)  a barátságos óriás
Szept. 8–14. 17.45 (10-én 13.30-tól is)  a kis kedvencek titkos élete
Szept. 8–14. 20 óra (13-án nincs)  Sully – csoda a Hudson folyón
Szept. 15–21. 15.45  Kilenc élet
Szept. 15–21. 17.45 (17-én és 18-án 13.30-tól is)  bridget Jones babát vár
Szept. 15–21. 20.15  Sully – csoda a Hudson folyón
Szept. 22–28. 15.15  a hét mesterlövész 

( 22-én 20.15-től, 23-án, 24-én, 25-én, 27-én és 28-án 20 órától is)
Szept. 22. 17.30  bridget Jones babát vár
Szept. 23–28. 17.45  bridget Jones babát vár
Szept. 29.–okt. 5. 15.45 (1-jén és 2-án 13.45-től is)  gólyák
Szept. 29. 17.30  bridget Jones babát vár
Szept. 29.–okt. 5. 20 óra (30-án nincs)  a hét mesterlövész

O soós imre-terem
Szept. 8–14. 16 óra  a mestergyilkos – Feltámadás
Szept. 8–14. 18.15 Florence – a tökéletlen hang 

(10-én és 11-én 13.45-től is)
Szept. 8–14. 20.15  a remény receptje
Szept. 15–21. 20 óra  bridget Jones babát vár
Szept. 15–21. 15.30  Sully – csoda a Hudson folyón
Szept. 15–21. 18 óra  Florence – a tökéletlen hang
Szept. 23–28. 20.15  bridget Jones babát vár
Szept. 22–28. 16.15  Sully – csoda a Hudson folyón
Szept. 22–28. 18.15 (24-én és 25-én 13.45-től is) gólyák
Szept. 29.–okt. 5. 16.15  vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
Szept. 29.–okt. 5. 18.30  ernelláék Farkaséknál 

(1-én és 2-án 14.15-től is)
Szept. 29.–okt. 5. 20.15  mélytengeri pokol

O deésy alFréd-terem
Szept. 8–14. 15.45  mielőtt megismertelek
Szept. 8–14. 18 óra  Kilenc élet 

(10-én és 11-én 14 órától is)
Szept. 8–14. 19.45  Ponyvaregény
Szept. 15–21. 16 óra  Sing Street
Szept. 15–21. 18 óra  a kis kedvencek titkos élete 

(17-én és 18-án 14 órától is, 15-én 19.45-től is)
Szept. 16–21. 19.45  a Snowden-fájlok
Szept. 22–28. 15.45  gólyák
Szept. 22–28. 17.30  Kút 

(24-én és 25-én 13.30-tól is)
Szept. 22–28. 19.45  a Snowden-fájlok
Szept. 29.–okt. 5. 20.15  vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei 

(1-jén és 2-án 13.30-tól is)
Szept. 29.–okt. 5. 16 óra  Idegpálya
Szept. 30.–okt. 5. 18 óra  Kút

Bridget Jones babát vár

Florence (Meryl Streep) szeretne híres énekesnő 
lenni, csakhogy rémesen tehetségtelen. Férje és 
menedzsere, az arisztokratikus fellépésű angol 
színész (Hugh Grant) zártkörű koncerteket szervez, 
hogy imádott felesége csilloghasson a színpadon. 
Ám a zeneimádó asszony felbátorodik, és bejelenti: 
nyilvános koncertet kíván adni a híres-nevezetes 
Carnegie Hallban.

Miután szakított Mark Dacyval (Colin Firth), negy-
venes szingliként úgy dönt Bridget Jones (Renée 
Zellweger), hogy mostantól a munkájára koncent-
rál. Úgy tűnik, végre teljesen ura a helyzetnek. 
Csakhogy megismerkedik egy jóképű amerikaival: 
Jack (Patrick Dempsey). És jön a váratlan fordulat: 
Bridget teherbe esik, és csak 50 százalékos bizo-
nyossággal tudja a babája apjának kilétét…

Clint Eastwood új filmje igaz történetet dolgoz fel: 
Chesley „Sully” Sullenberger kapitány (Tom Hanks) 
New York fölött madarakkal ütközött. Csodával 
határos módon le tudta tenni a Hudson folyóra az 
utasszállító gépet, így megmentette 155 ember éle-
tét. A repülésügyi vizsgálat azonban több szakmai 
hibára is rámutatott, ami miatt Sully kapitány végül 
nyugdíjba vonult.

Sully – Csoda a Hudson folyón

Florence – A tökéletlen hang

Filmek az Apollóban

Szeptemberi filmkavalkád
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Megfejtéseiket szeptember 23-áig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a Debrecen TV címére.

A helyes megfejtést beküldők között az  
Erdély című társasjátékból sorsolunk ki  

egy példányt.  
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Újné Aranyi Barbara (Szigligeti utca) 
Küss József (Géresi utca)
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Vagy úgy ismerősebben cseng, hogy Across The 
Universe? John Lennon születésnapján, október 
9-én, vasárnap 18 órától lesz az ősbemutatója 

Debrecenben annak a koncertműsornak, melyben 
a legendás zenész visszaemlékezései és novellái, 
valamint 25 Beatles-dal hangzik el magyarul és 

angolul a Vojtina Bábszínházban. Közreműködők: 
Halmi Gábor előadóművész, a Hangfogó Band, vala-

mit a Debreceni Színjátszó Stúdió és a Debreceni 
Egyetemi Színpad tagjai. A forgatókönyvet Pinczés 

István és Mohos Péter írta. A szövegeket Pinczés 
István fordította: egyben ő az előadás rendezője is.

Belépőjegyek a Vojtina Bábszínház pénztárában 
kaphatók. Információ: (20) 933-8610 n

Jonas Kaufmann egyike a legnagyobb ma élő 
tenoroknak. Hibátlan hangja, hiteles előadásmódja 
a világhírű Scalában előadott válogatásprogram 
során különösen jól érvényesült: itt különböző 
Puccini-operából adott elő áriákat. A sztárról készült 
koncertfilmet szeptember 13-án 19.45-től láthatja 
a közönség az Apolló moziban.

Itt különben más csemegéhez is jutnak a ko-
molyzene rajongói: a londoni Királyi Operaházból 
jelentkeznek majd időről időre. Szeptember 26. 
Bellini kétfelvonásosát, a Normát láthatjuk 20.15-
től: az Anna Netrebko és Joseph Calleja fémjelezte 
szereposztást ezúttal Antonio Pappano vezényli egy 
fantasztikus új produkcióban. Október 19-én pedig 
a Cosi Fan Tutte lesz műsoron – ez a szerelem 
lengébbik oldalát fürkésző Mozart-opera –, novem-
ber 15-én (szintén 19.15-től) a Hoffmann meséi, 
Offenbach remeke. n

Egy este Puccinivel

A mindenségen át

O öröKbe Fogadta a Nagyerdei Kultúrparkban élő szu ri ká ta-
családot a Debreceni Művelődési Központ szeptember 1-jén.
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