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Szeptemberi újjászületés
Kétféle időszámítás létezik. Ha májusban azt mond-
juk, hogy „jövőre”, a felnőttek a januárral, a diákok 
többnyire a szeptemberrel kezdődő évre gondol-
nak. Hogy vége a nyugalomnak, beindul a verkli. 
Tele vannak izgalommal is, főleg az új közösségbe 
érkezők: a kiselsősök (itt azért a szülőkben nagyobb 
az izgalom), a középiskolába kopogtatók és az 
egyetemisták. Pedig nem változik semmi, hacsak 
mi magunk nem változunk. Azaz, valami mégis – 
például Debrecen. 

A szeptemberi város sokkal mozgalmasabb, 
színesebb, mint a júliusi. Nyáron elmennek az 
emberek (a turisták jönnek), nyár múltán megér-
keznek. Ilyenkor kétszer akkorának látszik a város: 
a villamosok és buszok mellett tömve az utcák, 
teraszok; nem találni szabad padot. A természetben 
a tavasz az újjászületés ideje, az iskolavárosban 
a szeptember. Rozsdásodnak-gyérülnek a levelek, 
hűvösebbek és hosszabbak az esték, macerásak az 
ébredések, nekünk azonban egyre több a jegyezni-
valónk a naptárba. A természet fárad, a vérünk fris-
sül. Beindul a koncert- és hangverseny-, a színházi 
és kiállítási szezon; a könyvesboltok polcai lassan 
karácsonyi rendet öltenek; megjelennek az új filmek 
és új szerelmek; megtelnek a klubok, a törzsszurko-
lók mellett az optimisták is meccsekre járnak. Noha 
mifelénk jó ideje a tavasz és a nyár sem mondható 
eseménytelennek – az sem jár rosszul, aki itthon 
marad nyaralni –, az a bizonyos „jövőre” már itt van. 

Megkezdődött az új év, az új időszámítás. S jól 
kell tudnunk számolni, hogy legyen végül mindenre 
időnk.

Vitéz Ferenc
irodalmár (DRHE)
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Ismét együtt láthatók Munkácsy 
monumentális alkotásai a Déri 
Múzeumban, így a népszerű fény-
játékok újra elindulhattak. 

A bibliai szövegeket, az evan-
géliumi párbeszédeket és ezek 
magyarázatát kísérő fényjáték 
segít megérteni azokat a szimbó-
lumokat, amelyek a realista ábrá-
zolás mögött felfedezhetők. Ezek 
világítják meg a szenvedéstörté-
net mélyebb értelmét és Munká-
csy hitének fejlődését. A Krisztus-
trilógia a festmények szemlélőit is 
beavatja Jézus küldetésébe.

A zenével kombinált fény- és 
hangjáték-előadásban pedig 
ismert zeneművek hallhatók. 

O kutatók éjszakája. Gitározó 
robot, okosház, térfigyelő közlekedési bója, 
biológiai egyensúlyon alapuló aquapóniás 
rendszer – csak néhány példa azokból a 
projektekből, amelyeket diákok mutattak 
be az Agórában az elmúlt években a kutatók 
éjszakáján. Az élményközpont idén is várja 
azoknak a középiskolásoknak és tanároknak a 
jelentkezését, akik szívesen a nagyközönség elé 
lépnének saját fejlesztéseikkel, találmányaik-
kal, egyedi kísérleteikkel, tudományterületük 
érdekességeivel. Emellett az Agóra mun-
katársai is készülnek: szó lesz a leghíresebb 
magyar találmányokról, a legnevesebb női 
kémikusokról és a titokzatos fekete lyukakról, 
de megtudhatjuk azt is, milyen élőlényeket rejt 
az Agóra előtt található Kuta-tó. A rendezvény 
szeptember 29-én 14 órakor kezdődik. Regiszt-
rálni a kutatók éjszakája hivatalos weboldalán 
lehet az ingyenes programokra. n

Reformáció 500
E címen nyílt tárlat a Kölcsey Központban, mely 
október 1-jéig látható az intézmény nyitvatartási 
idejében, naponta 9-től 18 óráig. 

A kiállítás ideje alatt a szombati napokon 
kísérőprogramok zajlanak: református kórusok, 
tárlatvezetések, grafikai bemutatók. A tárlat 
finisszázsaként október első vasárnapján „Sola 
Scriptura”, azaz „egyedül az Írás” szellemében 
hallhatjuk Johann Kuhnau barokk szerző hat bibliai 
szonátáját. A műveket zongorán előadja és Kuhnau 
szövegeit felolvassa Lakatos Péter zongoraművész.

(Képünkön Neuberger István Luther című 
alkotása látható)

O Swing! Hamarosan Debrecenben kon-
certezik Gájer Bálint. Az énekes nyolctagú 
zenekarával érkezik a Kölcsey Központba, 
ahol legújabb, Swing’n Pop című albumát 
mutatja be szeptember 23-án 19 órától. 

5

Johann Sebastian Bach Máté-
passiójának nyitótétele, gregorián 
ének, melyet a gyermekhangok 
tisztasága hat át, Bartók Béla 
Allegro barbaro című zongora-

Fényjáték a Déri Múzeumban

darabja, Mozart Requiemjének 
Lacrimosa tétele, Kodály Zoltán 
Stabat materje és Igor Sztra-
vinszkij Zsoltárszimfóniájának 
harmadik tétele csendül fel. n
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nézegettem ezeket, ha vendégségben voltam náluk. 
Már az is értékes, hogy egy szentről, egy királyról 
nevezték el a rendet: aki pedig ilyen státusban van, 
annak az a feladata, hogy szolgáljon. A művész 
is ezt teszi: az embereknek tud adni valamit, ami 
szép és nemes. Ilyen a komolyzene és az irodalom: 
én egyébként írok is, ennek során pedig üzenetet 
szeretnek átadni másoknak.

Debrecenhez visszakanyarodva: hogy lát-
ja, milyen esélye van a városnak arra, hogy 
2023-ban európa Kulturális Fővárosává 
váljon?
Nagyon remélem, hogy komoly esélyei vannak; en-
nek érdekében már tettem is lépéseket. Papp László 
polgármester úr felkért arra, hogy Rómában adjak 
egy szólóestet, fél éve történt ez, nagyon jól sikerült 
a hangverseny. A kulturális események rendezésé-
ben én is részt vettem. Elfogult vagyok: Debrecen 
számomra nemcsak szülőváros, hanem életem 
legnagyobb élményközpontja is. Mióta hazatértem 
az emigrációból, rendszeresen visszalátogatok ide. 
A város díszpolgára is lettem, az egyetemnek pedig 
díszdoktora.

a debreceni zene hogyan járulhat hozzá a cím 
elnyeréséhez?
A zene a kultúra egyik leglényegesebb része.  
A magyarok az egész világon nagy nevet szerez-
tek maguknak, mind a sportban, a kultúrában és a 
zenében. Ez utóbbit külön kiemelném, hiszen ebben 
nincsenek nyelvi különbségek. Persze, van nemzeti 
zene – nekünk a Kodály-muzsika kifejezetten ilyen 
–, de egyenrangú szín volt a palettán, amellyel a 
különböző nemzetek karakterét lehet lefesteni.

Milyennek látja Debrecent manapság?
Ahogy végigmegyünk a városon, lehet látni, hogy 
folyton szépítik és újítják. A nagybátyám, Vásáry 
István korábban polgármestere volt itt, ő építtette a 
strandot, a krematóriumot, a sportcsarnokot; sokat 
tett a városért. Sok időt töltöttem a városházán, 
a polgármester hivatalában viszont csak 1939-
ben jártam, most pedig újra, néhány héttel ezelőtt 
tettem ott látogatást. A Nagytemplom semmilyen 
más templomhoz nem hasonlítható, egyedülálló, 
szimbóluma is lehet annak, milyen nagy nevek éltek 
a városban. A Református Kollégium is ilyen épület.

„Ahogy végigmegyünk  
a városon, lehet látni, hogy  
folyton szépítik és újítják.”

Magyarország legmagasabb rangú 
kitüntetését, a Szent István Rend díjat 
kapta meg augusztus 20-án Vásáry 
tamás zongoraművész a Sándor-palo-
tában. A debreceni születésű Kossuth-
díjas művészt csodás emlékek fűzik a 
cívisvároshoz: nemcsak ő, de család-
tagjai is fontos szerepet játszottak a 
város életében. Vásáry Tamás pedig 
nem felejti a gyermekkori élmények és 
a szeretet fontosságát, ezért egy, a ne-
vével fémjelzett alapítványt hozott létre 
a közelmúltban.

kitüntetett helyre került az otthonában a díj?
Jelenleg a zongorámon áll. Gyerekkoromban 
imádtam a katonai kitüntetéseket, lerajzoltam és 
papírból kivágtam őket; mindig nagyon érdekeltek 
az érdemrendek. Kicsi gyerekként – Debrecen utcáit 
járva –, ha megláttam egy magas rangú katonatisz-
tet, megállítottam, hogy végignézhessem a kitün-
tetéseit. Nagyapámnak, Baltazár Dezső református 
püspöknek is szép kitüntetései voltak, szívesen 

Debrecen a szülővárosom és  életem élményközpontja is
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Nemcsak ön, hanem a családtagjai is fontos 
szerepet játszottak a város életében.
Több boltot is nyitottak rokonaim: textil- és fűszer-
üzletet is. Az egyik nagybátyám bankigazgatóként 
dolgozott, a nővérem apósa, Hadházy Zsigmond 
főispán volt, nagyapámról, Baltazár Dezsőről teret 
is neveztek el Debrecenben. Mindenfelé volt egy 
híres-nevezetes családtag. Amikor vasárnaponként 
édesapámmal mentünk a templomba, mindig levet-
te a kalapját, mert jött szembe egy rokon, barát, én 
pedig megkérdeztem: „miért veszi fel azt a kalapot, 
a következő pillanatban úgyis újra le kell vennie?”.  
A könyvemben ezekről az időkről sokat írtam. Arra 
is emlékszem, amikor a Piac utcán még lovas kocsi-
val közlekedtek, autót alig lehetett látni, ritkaság-
számba ment, az utakon pedig gázlámpák égtek. 
Az egy másik világ volt, de egy nagyon szép világ. 
Amikor az első ember leszállt a Holdra, engem a 
londoni televízió meghívott, és eljátszottam Debus-
sy Holdfény című művét ennek tiszteletére. Abban 
a korban éltem, amikor nagy váltás volt, s van 
folyamatban most is: a kommunikáció és a gépek 
terén. Privilégium egy olyan korban élni, amelyben a 
technika ilyen magas szinten van.

Ön is használja ezeket a modern eszközöket?
Nem mindegyiket, nem vagyok annyira ügyes, leg-
alábbis nem bízom magamban e téren. A gyerekek 
olyan ügyesen csinálják, jó nézni őket. Régebben 
írógépen írtam, manapság már számítógépen; a 
könyvemet is laptopon írtam meg.

Említette egy interjújában, hogy az emberek 
már nem énekelnek annyit, mint korábban. 
Minek tudható ez be?
Régen a parasztok a mezőn, a szakácsnők a kony-
hában, vagy a kőművesek munka közben daloltak. 
Ma már nem énekelnek annyian, mint régen, és 
ez mindenképpen veszteség az emberek számára. 
Korábban a zenével, a tánccal, az énekléssel együtt 

éltek az emberek világszerte. Nekem hangszeres-
ként az ideálom az, hogy a zongorán is „énekelni” 
kell. Amikor mesteriskolát tartok, és a diákok a 
zongorán nem tudnak egy dallamot jól eljátszani, 
azt tanácsolom, énekeljék el, de nem tudják. Pedig 
nem számít, kinek milyen a hangja. Ha egy hangot 
éneklünk, érzelem is előjön, talán az emberek nem 
akarnak annyira kiszolgáltatottá válni, ha megmu-
tatják magukat másnak. 

Nemrégiben létrehozott létre alapítványt. 
kiket támogat vele?
A hátrányos helyzetű gyerekeket segíti a Vásáry 
Tamás Alapítvány; két hónapja kaptuk meg az 
engedélyt. A mentorok a gyerekek szellemi és kul-
turális fejlődését is igyekeznek segíteni. Tóth Aladár 
barátom, az Operaház egykori igazgatója kérdezte 
meg tőlem a húszas éveimben, hogy milyen volt 
a gyerekkorom tízéves koromig. Mondtam, hogy 
jó. És ez nagyon fontos, hiszen akiket ebben az 
időszakban traumatikus élmények érnek, törött 
szárnyú lelkek lesznek. Most támogatókat keresünk. 
Debrecen városa elsők között csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez. n

Debrecen a szülővárosom és  életem élményközpontja is
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A Kodály Kórus tavalyi évadban nagy sikert aratott 
sorozata idén is folytatódik! A Szent Anna-székes-
egyház és a Pásti utcai Zsinagóga mellett a debre-
ceni református Kistemplom, a Déri Múzeum és a 
Debreceni Egyetem aulája is otthont ad a debre-
ceni énekegyüttes 2017/18-as évadra tervezett 
„a capella-sorozatának”. Elsőként szeptember 29-
én 19.30-tól Reformáció kantáta címmel egy 
ősbemutató hallható a református Kistemplomban: 
a soproni evangélikus zenei archívum ritkaságai 
a magyar örökség fontos részét képezik, és több 
száz év után először ezen a koncerten hallhatók 
korhű hangszerek és kiváló művészek tolmácso-
lásában. A hangversenyt a darabok felkutatását 
végző, argentin–magyar származású csembalómű-
vész-karnagy, Sylvia Leidemann vezényli. Jegyek 
a Tourinform-irodában, a Kölcsey Központban, az 
Interticket jegyértékesítési pontokon, valamint a 
jegy.hu oldalán vásárolhatók. n

O a táj koNfigurációja. A magyarországi 
újfestészet egyik kiemelkedő alakja, Bernát And-
rás életművéből nyílik nagyszabású retrospektív 
tárlat a Modemben. A mintegy ezer négyzetmé-
teres térben megjelenő csaknem száz, nagymé-
retű munka reprezentatív módon tükrözi Bernát 
nemzedékének törekvéseit, az elmúlt két és fél 

évtized hazai és nemzetközi irányzatait.  
A kiállítás október 29-éig látható. n

Hangok és hangszerek
Arany Zoltán sokoldalú személyiség: muzsikus, zene-
szerző, hangszergyűjtő, szövegíró, az ókor történel-
mét kutató, sokféle nemzet nyelvén beszélő alkotó. 
2006 óta a Vojtina művésze. Jelentős hangszergyűj-
teménnyel rendelkezik, mely minden hangszercsa-
ládra kiterjed, s ennek minden darabján tud is zenél-
ni. Hamarosan a közönség is láthatja, sőt, hallhatja 
hangszereit. Kobzán a dal magára vall címmel nyílik 
kiállítás a Vojtinában, melyhez hangszerbemutató 
foglalkozásokat is szerveznek, s ezeken Arany Zoltán 
megszólaltatja szeretett szépségeit.

A kiállítás szeptember 21-étől látogatható, hét-
főtől péntekig 8–17 óráig, szombaton és vasárnap 
9–12 óráig. n

Ha álom az élet
A Csokonai Színház az új évadot az előző szezon legnépszerűbb előadá-
saival indítja. Ismét látható lesz három francia darab színházi változata: 
a nagyszínpadon a Nyolc nő című bűnügyi vígjátékot, míg a Víg 
Kamaraszínházban a Művészet című szatírát és a Hogyan nevezzelek? 
című komédiát tűzi műsorra a színház. 

A francia kultúra jegyében készül a Csokonai új bemutatója is, 
szeptember 29-én lesz az első premier: Ha álom az élet. A 19. századi 
írónő, George Sand életét és művészetét kortárs színházi eszközökkel 
viszi színre az előadás, melynek rendezője a francia Adélaïde Pralon.  
A két főszerepet Szakács Hajnalka és Varga Klári játssza majd a  
Horváth Árpád Stúdiószínházban. (Fotó: Máthé András) n

Kamarakoncertek
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A Magyar Vízilabda Szövetség 
elkészítette az első osztály cso-
portbeosztását. A mezőnyben ott 
van a DVSE együttese is. Komlósi 
Péter és Fehér László tanítványai 
augusztus végén, szeptember ele-
jén nagyváradi edzőtáborozással 
készültek az új idényre.

A rajtot szeptember 23-án 
és 24-én a Magyar Kupa cso-
portküzdelmei jelentik. A DVSE a 
fővárosban a BVSC, az OSC és a 
házigazda Honvéd együtteseivel 
küzd, s a kvartettből négy gárda 
jut a következő körbe.

Az október elején kezdődő baj-
nokság lebonyolítása nem válto-
zott, így a két nyolcas csoportban 
zajló alapszakaszt követően a két 
csoport 1–4. helyezettjei a közép-
szakasz felső-, 5–8. helyezettjei 
pedig alsóházában folytatják. Az 
együttesek az alapszakasz mér-
kőzésein szerzett összes pontjukat 
magukkal viszik.

A középszakaszban nyolc for-
dulót rendeznek, s a végeredmény 

Szeptember végén indul a pólószezon

alapján következhet majd a bajno-
ki rájátszás, amelyben a legjobb 
négy folytatja az érmekért.  
Az együttesek a rájátszás első kö-
rébe magukkal viszik az alap- és a 
középszakaszban elért egymás el-
leni eredményeiket. Ezekkel együtt 
tartanak a párharcok az egyik 
fél hetedik pontjáig, ugyanakkor 
döntetlennel nem érhet véget 
mérkőzés: ez esetben büntetők 
következnek, így kizárólag három 
ponttal lehet gazdagodni.

A rájátszás második körében 
már a helyosztókat bonyolítják le, 
itt az egyik fél második győzelmé-
ig tartó párharcokat rendeznek, 
kivéve a finálét, ahol három siker 
kell a bajnoki címhez. 

Az OB I küzdelmei október 4-én 
kezdődnek. Az alapszakaszban a 
Debreceni VSE a bajnoki címvédő 
Szolnok, valamint az FTC, a BVSC, 
a Vasas, a Kaposvár, az UVSE és 
az újonc Szombathely csapataival 
szerepel majd egy csoportban. n

Fotó: Nagy Anita



Sőt, soraikban tudhatják a rutinos 
kapus Triffa Ágit és a magyar 
válogatott klasszist, Triscsuk 
Krisztinát is. Siófok is alaposan 
bevásárolt: Lars Rasmussen ve-
zetőedző – a magyar szövetségi 
kapitány, Kim Rasmussen testvé-
re – olyan kiválóságokat tudhat 

a csapatában, mint a Vardar volt 
klasszisa, Sanja Damnjanovic, de 
román Denisa Deduval és a nagy 
bombázóval, Gabriela Perianuval 
is erősödött a gárda. Nem is 
beszélve a Viborgból elhozott 
Gnabouyouról és a Győrból visz-
szatért Asma Elghaouiról.

Természetesen Debre-
cenben sem tétlenkedtek 
a klub vezetői nyáron, 
hiszen jelentősen átala-
kult kerettel vághat neki 
a Tone Tiselj vezette 
szakmai stáb az évadnak. 
Sikerült például román, 
izlandi, dán és magyar 
válogatott játékost a 
cívisvárosba hozni. A Krim 
Ljubljana elleni felkészü-
lési meccsen már kiderült, 
hogy a debreceni játék 
„lego elemei” külön-külön 
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 9., 17 óra: 
  Kecskemét – DVSC-TVP
 15., 18 óra: 
  DVSC-TVP – Siófok KC
 21., 18 óra:
  DVSC-TVP – Váci NKSE

szeptember

 18., 18 óra:
 DVSC-TVP – Alba Fehérvár

október

Soha nem látott  
„fegyverkezési hajsza”  
előzte meg a startot.

A Győr elleni idegenbeli előre-
hozott fellépéssel elkezdődött a 
DVSC-TVP női kézilabdacsapatá-
nak nagy menetelése a női kézi-
labda NB I új szezonjában. Hogy 
milyen lesz a Tiselj-éra harmadik 
nekifutása, még megjósolhatatlan.

Abban minden szakértő és szur-
koló nagyjából egyetért, hogy a 
2017/18-as évad minden idők 
legerősebb, legkiegyensúlyo-
zottabbja lesz. Soha nem látott 
„fegyverkezési hajsza” előzte meg 
a startot. 

Az ugyanis még hagyján, hogy 
a világ hivatalosan is legerősebb 
csapata, a Győr tovább épült, és 
a Zácsik Szandra nélküli Fradi, 
illetve az Érd meghosszabbíthatja 
bérletét a dobogóra. De a magyar 
derékhad is jelentősen megerő-
södött. Sőt, a 12 csapatos NB I 
csapatainak döntő többsége el-
mondhatja magáról, hogy papíron 
értékesebb játékoskerettel vághat 
neki a pontvadászatnak.  

Csak néhány kiragadott példa 
erre: a Dunaújváros két egykori 
fradistával, Monori Orsolyával, 
Szekerczés Lucával és a kiváló 
kapus Tomaseviccel, a Fehérvár 
orosz sztárokkal, Gorsenyinával, 
Zsilinszkajtyével és a brazil 
Nacimentoval gyarapodott.  
A tavaly még a kiesés ellen har-
coló Kisvárda –  miután szinte 
számolatlanul áramlik hozzájuk a 
pénz – a Lokitól Marija Garbuzt és 
Marincsák Nikit csábította el, de – 
többek között – hozzájuk csatla-
kozott az a Vesna Milanovic Litre 
is, aki nemrég a győri „dream 
team”-nek is a tagja lehetett.  

Képes lesz-e újabb bravúrra a Loki?

már megvannak, csupán azok 
összeillesztése vár a tapasztalt 
szlován mesterre. Az látszik, hogy 
a ragyogó képességű dán Lotte 
Grigel a Loki-drukkerek nagy 
kedvence lehet, a toronyma-
gas, erős izlandi beálló, Arna Sif 
Palsdottirt pedig, ha megkapja a 
labdát, nemigen lehet megállítani. 
A  még kissé szeleburdi brazil 
Julianna Lima vagány, bevállalós 
játékos, a remek csuklójú román 
Zamfirescu pedig bármikor képes 
sistergős bombákat elereszteni. 

Az egyetlen komoly gondot 
jelenleg egy másik nagy kedvenc, 
Jezsikava sérülése jelenti; ő való-
ban nagyon hiányzik a táncból.

Legtalálóbban a Győrből érke-
zett magyar válogatott, Hársfalvi 
Juli fogalmazta meg a helyzetet 
és a célt: a megújult Loki már 
most jó közösség, a további 
feladat adott, jó csapattá is kell 
válniuk...               G. Gy.
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O KÉt 3x3-As KOsÁRLABDA 
világversenynek adott otthont 
Debrecen augusztus 31. és 
szeptember 3. között. Idén is a 
Nagytemplom előtt pattogott 
a labda, csak vasárnap kellett 
az eső miatt beköltözni az 
Oláh Gábor utcai sportcsar-
nokba. Ahogyan az elmúlt két 
alkalommal, most is hatalmas 
érdeklődés kísérte a World Tour 
Masters és a 3x3-as U18-as 
Európa-bajnokság mérkőzése-
it. Igazi sportünnep helyszíne 
volt Debrecen, s külön öröm 
számunkra, hogy a női magyar 
válogatott megnyerte a 3×3-as 
U18-as Európa-bajnokságot, 
miután a döntőben óriási csa-
tában legyőzte Oroszországot. 
A torna legértékesebb játékosa 
Tóth Orsolya lett. n

Az első két fordulóban itthon ját-
szik a DEAC, a harmadikban pedig 
a bajnoki címvédőhöz látogat az 
újonc debreceni együttes.

Elkészült a 2017/18-as férfi 
A-csoportos kosárlabda-bajnok-
ság menetrendje. Az NB I-es újonc 
debreceni gárda szeptember 30-i 
nyitányon a szegedi Naturtex-
SZTE-Szedeák csapatát fogadja. 
A Szeged az előző szezonban 
a 9. helyen végzett. A második 
fordulóban, október 7-én ugyan-
csak itthon játszik a DEAC; akkor 
a paksi Atomerőmű SE látogat a 
Nagyerdőre. A harmadik fordu-
lóban, október 11-én a bajnoki 
címvédő Alba Fehérvár vendége 
lesz a cívisvárosi együttes.

Új játékosok a pályán

A csapat a szezonzárás óta jelen-
tősen átalakult. Az egyetemi klub 
egy 196 centiméter magas bolgár 
bedobót szerződtetett Ivan Lilov 
személyében. A 29 esztendős 
légiós az előző szezont Szegeden 
töltötte, ahol 20.2-es átlagával az 
egész NB I második legeredmé-
nyesebb játékosa volt. 

A debreceni kosarasok meg-
egyeztek a 206 centis  amerikai 

Ismét NB I-es kosársikerért szurkolhatunk

Isaiah Armwooddal is, aki nyilván 
könnyen megtalálja majd az össz-
hangot a bolgárral, hiszen játszot-
tak együtt az olasz Pallacanestro 
Teate Chieti csapatában. Az ame - 
rikai center az előző szezont a 
japán Rizing Zephyr Fukuoka 
együttesénél töltötte.

– Isaiah egy nagyszerű atléta, 
akitől támadásban és védekezés-
ben is nagyon sokat várunk. 
Hosszú keresgélés után esett rá a 
választásunk; mindenképpen egy 
hozzá hasonló dinamikus játékost 
kerestünk center posztra, aki sem 
középtávolról, sem a hárompontos 
vonalon túlról nem jön zavarba – 

mondta az új légiósról Berényi 
Sándor szakvezető, aki fontosnak 
tartja a jó kezdést, hiszen az első 
hat fordulóban három ki-ki meccs, 
megközelítően azonos játékerejű 
ellenfél vár csapatára.  

Október végéig – a három fenti 
mérkőzés mellett – még a Jász-
berény és a Körmend elleni hazai, 
valamint a MAFC elleni fővárosi 
összecsapás szerepel a debrece-
niek programjában.

Bedobó is érkezik

Berényi Sándor beszélt Fekete 
Viktor szerződtetéséről is, aki a 
tavalyi bronzérmes Zalaeger-
szegről teszi át a székhelyét a 
cívisvárosba.

– Viktor komolyabb sérülés 
miatt hosszabb időt volt kényte-
len kihagyni, de szerencsére már 
egészséges. Nagyon tehetséges 
játékosnak tartom; remélem, hogy 
mielőbb visszanyeri a formáját. 
Bár az első csapat bő keretéhez 
fog tartozni, rá elsősorban a 
B-csoportos együttesünk húzóem-
bereként számítunk az elején, 
de a célunk az, hogy a jövőben 
az első osztályban is szerephez 
jusson. n

Kemény küzdelmekre készüln a csapat
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 16., 18 óra: Balmazújv. – DVSC
 23., 18 óra: DVSC – Puskás Ak.
 30., 18 óra: Újpest - DVSC

szeptember

Sokan temették a DVSC-t amikor, 
öt forduló után, mindössze két 
ponttal, csak jobb gólkülönbsé-
gének köszönhetően az utolsó 
előtti helyen állt. Aztán a tavalyi 
bronzérmest 4-1-re, a bajnokot 
pedig 3-1-re verte a Loki. Vajon 
mi változott?

Féltették, bizony, Herczeg Andrást 
az ismerősei, amikor kiderült, hogy 
újra belevág az edzősködésbe és 
leül a köztudottan nehéz hely zet-
ben lévő DVSC kispadjára. 

A nehéz helyzet meg is lát-
szott az első két fordulóban a 
csapaton, hiszen a még félkész 
Mezőkövesdtől és a már akkor 
is erőtlennek tűnő Haladástól 

Loki: hullámvölgy után hegymenet

 9., szombat DVSC–Diósgyőr

szeptember

 19., szombat DVSC–Vasas
 26., szombat Balmazújváros–Újpest

augusztus

is kikapott a Loki. Aztán viszont 
már egyre inkább „herczegbandi” 
szisztematikus munkája köszönt 
vissza a pályán. Egyszerű, de 
nagyon taktikus, fegyelmezett 
játék és alázat mindenekfelett. 
Ehhez kellett egyrészt a vitatha-
tatlan szakértelem, másrészt az a 
rutinból fakadó kiválasztási érzék, 
melynek köszönhetően újra olyan 
játékoskerete van a Lokinak, 
amivel lehet és érdemes dolgozni. 
Eltűntek a csapat háza tájáról a 
megélhetési futballisták (Chuka, 
Völgyi stb.) és előkerültek azok a 
saját nevelésű, vagy már örökbe-
fogadott labdarúgók, akik tudják, 
mit jelent felvenni a piros-fehér 
mezt. Azt látni ugyanis a pályán, 
hogy a játékosok egyrészt tudják 
mit kell csinálniuk, másrészt a 
rájuk bízott feladatot igyekszenek 
maximálisan végrehajtani. Amel-
lett persze az sem árt, ha néha 
improvizálnak, hiszen mégiscsak 
a váratlannal lehet meccseket 
eldönteni, ahogy tette azt a 

mindenes Jovanovics a kispesti 
átlövéssel.

Persze, az kevéssé valószí-
nű, hogy Herczeg András újra a 
dobogó környékére kormányozza 
a Lokit, de ez a csapat attól még 
lehet szerethető. Amúgy meg 
lehet, hogy nem is feltétlenül az 
újabb érmekre éhezik az elké-
nyeztetett Loki-drukker, hanem 
arra, hogy újra saját csapata 
legyen. A mi kutyánk kölykeivel. n
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O Ünnepi ÜLÉs. De
sát. n

O rEkorD. So
ez. n

O a Magyar Diáksport szÖVEtség dön-
tése nyomán a 30., jubileumi diákolimpia 
helyszíne Debrecen volt idén júniusban.  
4 nap alatt 6 sportágban 1500 résztvevő-
vel zajlott a verseny a cívisvárosban.

O A hősöK temetője. Sajtet. n

O VÁROsnApi BABA. Ta
ak. n

Flip néven új vezetékes ajánlatot kínáló márkát 
indított útjára a Magyar Telekom. A Flip az in-
duláskor közel félmillió háztartásban vált elér-
hetővé országszerte, így Debrecenben is. 

Az ajánlat lényege, hogy jó színvonalú alap-
szolgáltatásokat kínál kedvező áron és kötött-
ségek, azaz hűségidő nélkül. A Flip Otthon+ 
ajánlat 130 kiváló minőségű digitális tévé
csatornát, 120 Mbit/sos letöltési sebességet, 
WiFiroutert, valamint vezetékes telefont nyújt 
a flipes számok közötti ingyenes beszélgetési 
lehetőséggel a Telekom hálózatán.

Az innovatív márka nem nyújt kényelmi és 
többletszolgáltatásokat, valamint kevésbé he-
lyez hangsúlyt a személyes ügyfélszolgálatra, 
hiszen a szolgáltatások megrendelését és a 
számlák befizetését elsősorban internetes fe-
lületeken intézhetik az ügyfelek, akik mindeze-

	Debrecenben is elérhető  
a Magyar Telekom  
kötöttségek nélküli,  
vezetékes új márkája, a Flip.
	Az ajánlatban 130 digitális 

csatornát, 120 Mbit/s-os 
internetet és vezetékes 
telefont vehetnek  
igénybe az ügyfelek.

Kedvező árú és hűségidő nélküli  
szolgáltatást kínál Debrecenben is a Flip

kért cserébe viszont a vezetékes internetet és 
telefont, valamint a tévét komoly árelőnnyel 
kaphatják meg.

„A Flipet azoknak ajánljuk, akik egyszerűen 
és kötöttségek nélkül, ugyanakkor jó minő-
ségben szeretnének otthoni szolgáltatásokat 
igénybe venni, akár vezetékes internetről, TV-
ről vagy telefonról van szó. A Flip Otthon+ 
minden alapvető vezetékes telekommunikáci-
ós szolgáltatást tartalmaz, amire szüksége le-
het egy háztartásnak, mindössze 4000 forin-
tért. A térségben ez az ajánlat Debrecenben, 
valamint Nyíregyházán és Karcagon elérhető” 
– mutatta be a Magyar Telekom új márkáját és 
a kínált ajánlatot Endersz Frigyes, a Flip vezető-
je, a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján. 

A szolgáltatás telepítéséhez megfelelő hálózati 
kapacitásra van szükség, hogy a 130 csatornás 
IPTV és a 120 Mbit/sos internet sebessége 
biztosítva legyen.

A Flip külön egységként működik a Magyar 
Telekomon belül az ügyfélkapcsolat és az érté-
kesítés szempontjából is, ugyanakkor műszaki 
hátterét a Telekom adja. A márka nagy hang-
súlyt helyez az online elérhetőségre is: a 1446-
os telefonos ügyfélszolgálati szám mellett 
mind a flip.hun, mind a facebookon keresztül 
folyamatos kapcsolatot tart ügyfeleivel. 

Az érdeklődők a flip.hu webes felületén tájéko-
zódhatnak arról, hogy címükön elérhetőe már 
a Flip által kínált ajánlat. 



Különleges élményekben volt része augusztus 20-án és az azt megelőző 
napokban a debrecenieknek és az ide látogatóknak. Tündérkert a régi 
városháza udvarán (1), épületvetítés a Nagytemplomnál (2), Galiba-feszti-
vál (3) a Nagyerdőn: csak néhány emlékezetes program. Augusztus 20-án 
zászlófelvonással (4) indult a nap, majd jött a karneváli menet (5) és a 
koszorúzás (6) – s még az időjárás is kíméletes volt hozzánk. Este pedig a 
varázslatos Karneváléj (7) a stadionban, majd pazar tűzijáték és utcabál... 

Felejthetetlen augusztus 1

7

3

2

4

5

6

15
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Modern irodaház

Kiemelt turisztikai régió

A cívisváros egyik büszkesége lehet a Tüzér utcán 
épülő Forest Offices Debrecen irodaház. A látványos, 
3 külön szárnyból álló épület 5 emeleten összesen 
mintegy 22 ezer négyzetméternyi irodaterületet és 
198 parkolóhelyet biztosít.

Az úgynevezett A+ kategóriás, LEED Gold minősí-
tésű Forest Offices Debrecen iránt nagy az érdek-
lődés az SSC/BPO, azaz a nemzetközi szolgáltató 
központok és az üzleti folyamatok kiszervezésével 
foglalkozó cégek körében. Akár 2000-2500 munka-
vállaló dolgozhat majd az épületben, így 2018 végé-
re megduplázódhat az ebben a szektorban dolgozók 
száma Debrecenben.

Az irodaházat Bordás Péter cége, a Bord Építész 
Stúdió tervezi, a kivitelezés a Hunép Zrt. feladata.

Az irodaház alapkövét augusztus 30-án helyez-
ték el. Az eseményen részt vett Papp László pol-
gár mester, Pósán László országgyűlési képviselő, 
Mészáros József, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
igazgatóságának elnöke, és Szűcs Gyula, a Hunép 
Universal Építőipari Zrt. elnök-vezérigazgatója. n

Elfogadta a kormány Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy 
és a Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2017–2030 
időszakra szóló stratégiai fejlesztési programját. 

A térségek komoly pénzügyi támogatást kapnak; a 35,81 
milliárd forintból 18,60 milliárd jut a cívisvárosnak fejlesztések-
re. Hatalmas lendületet kaphat ezáltal Debrecen turizmusa. Ko-
moly összeget fordíthat a város Nagyerdő és a belváros komplex 
fejlesztésére; az egészségturisztika is kiemelt jelentőségű lesz. 

Augusztus 19-én a Nagyerdei Víztoronyban sajtótájékoz-
tatót tartottak a fejlesztéssel kapcsolatos részletekről. Ezen 
– Papp László polgármester és Széles Diána alpolgármester 
mellett – részt vett Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője, Gajda 
Tibor, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyette-
se, Pósán László, Bodó Sándor és Tiba István országgyűlési kép-
viselők, Szabó Róbert, a Tisza-tó Fejlesztési Tanács képviselője, 
valamint Vincze Andrásné, Hortobágy polgármestere is. n

O ÚjaBB okoS zeBRa. Az  Epreskerti Általános Iskolánál 
ki ala kí tott gyalogátkelőnél a zebrát jelző KRESZ-tábla felett 
lévő lámpák akkor kezdenek sárgán villogni, mikor a szenzorai 
gya logost érzékelnek az átkelőhelynél. Szabó Gyula, a városrész 
fideszes önkormányzati képviselője elmondta, amióta meg- 
nyitották az Epreskert utcát a Mikepércsi út felé, s ott új nagy-
áruház is épült, nagyon megnőtt a forgalom, ezért volt nagy 
szükség a fejlesztésre. n
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O RangoS nemzetközi eSeményt szervezett Debrecenben 
a Hajdúdorogi Főegyházmegye: szeptember 3. és 8. között 
tartották a Keleti Kánonjogi Társaság 23. világkongresszusát. 
Többek között amerikai, belga, brit, francia, görög, kanadai, 
libanoni, orosz és szír előadók is részt vettek a nemzetközi 
konferencián, ahol az ortodox és görög katolikus egyház jogi és 
szervezeti kérdéseivel foglalkoztak. n

O eLinDULt a Debreceni Nemzetközi Iskola hon-
lapja. A városban épülő egyedülálló angol tanítási 
nyelvű intézményben 2019 szeptemberében kezdő-
dik az oktatás. Az iskolával kapcsolatos információk 
elérését és átadását azonban nagyon fontosnak 
tartja a város vezetése, ezért már most elkészült a 
nemzetközi iskola hivatalos honlapja, mely hasznos 
ismereteket nyújt minden érdeklődőnek.  
A honlap itt érhető el: isd.debrecen.hu n

O Új pÁLYA. Iskolai programot indított a DVSC 
Kézilabda Kft., ennek keretében az önkormányzattal 
és segítő szándékú cégekkel építenek kézilabda-
pályákat a debreceni iskolákban. Az elsőt a Lilla Téri 
Általános Iskolában adták át szeptember elsején, 
rögtön a tanévnyitót követően. n

Folytatódik a 
kertségek fejlesztése
Aszfaltozás, csapadékvíz-elvezetés, önerős út-
építések, javuló életfeltételek. Mint azt Komolay 
Szabolcs alpolgármester a Szeged és Boróka utcák 
találkozásánál tartott sajtótájékoztatón elmondta, 
idén rekord összeget, 2,7 milliárd forint különített el  
a Kertségi Fejlesztési Programra Debrecen önkor-
mányzata. 

– Kerékpárutat alakítunk ki a Metro áruháztól 
egészen a Kismacsig, valamint a keleti város-
részben is. Az önerős útfejlesztés keretében már 
elkészült közel 174 millió forintból a Szeged utca, 
emellett 19 utcának vannak meg a tervei. A föld-
utak karbantartására 33 milliót szánunk, körülbelül 
70 utcán végzünk kisebb-nagyobb munkálatokat – 
beszélt a fejlesztésekről Komolay Szabolcs. n

Menetrend szerinti járatot indít Debrecen és 
Moszkva között a Wizz Air. Augusztus utolsó nap-
ján, Budapesten jelentette ezt be Váradi József, a 
légitársaság vezérigazgatója. Az első gép december 
18-án száll fel, heti két járat lesz, hétfőn és pénte-
ken repülhetünk majd az orosz főváros és Debre-
cen között. Az is elhangzott, hogy a kezdeti akciós 
időszakban 8990 forint lesz egy út ára.

Az eseményen részt vesz Papp László polgármes-
ter és Herdon István, a debreceni légikikötőt üzemel-
tető Xanga cégcsoport elnök-vezérigazgatója is.

– Az új moszkvai járattól is azt várjuk, hogy 
jelentős mértékben hozzájárul Debrecen és a régió 
gazdasági, turisztikai és tudományos kapcsolatrend-
szerének fejlődéséhez – hangsúlyozta Papp László 
polgármester. n

O AszFALtOznAK. Az Új Főnix Terv közlekedés-
fejlesztési programjában tavaly 52 debreceni 
útszakaszon végzett el az önkormányzat nagy 
felületű útjavítást. Augusztus 21-én három helyen, 
a Szepességi, az Ajtó és a Zöldfa utcában indult a 
munka. A kivitelezés során kijavítják a szegélyeket, 
és teljes szélességben új burkolatot kap az út.  
A három utcában összesen 730 méteren csaknem 
76 millió forintból újul meg az aszfalt. n

Moszkvai járat
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Szeptember 9., szombat, 10 óra
Lugas. Képzőművészeti programsorozat 
felnőtteknek a b24 Galériában.

O Szeptember 9., szombat, 16 óra
KultúrPiknik elektronikus zenével, vetí-
téssel és kortárs művészeti programmal 
a Modemben.

O Szeptember 9., szombat, 17 óra
Topor Tünde művészettörténész és Winkler 
Nóra művészeti újságíró tárlatvezetése Nagy 
Gabriella A végtelenbe és tovább című 
kiállításán a Modemben.

O Szeptember 9., szombat, 17 óra
Bertók Béla faszobrász, főiskolai tanár  
70. születésnapi kiállítása a DAB-székházban.

O Szeptember 9., szombat, 20 óra 
Széki tánchistóriák. A helyi néptáncegyüt-
tesek előadásában, illetve élő népi zenekari 
kísérettel színpadra vitt Széki tánchistórák 
című új nagyszínpadi táncjáték Szék város-
ának tánchagyományait eleveníti meg a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Szeptember 10., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Szeptember 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Batu-tá kalandjai.  
Babusgató. Családi előadások.

O Szeptember 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 11., hétfő, 14 óra
Egészségügyi előadás a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 11., hétfő, 18 óra
Debtech Meetup a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 12.–október 12.
Brenner Attila fotókiállítása a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 12., kedd, 10 óra
Nyelvtudás hete a Méliusz Központi 
Könyvtárban: Angol nap – Játékos nyelv-
tanulás képregényből; App-olj, angolozz! 
– Mobiltelós angolozási tippek megosztása 
egyénileg és csoportos foglalkozásokon.

O Szeptember 12., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 12., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliuszban.

O Szeptember 12., kedd, 17 óra
Tikász Sándor kiállításának megnyitója a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 12., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 12., kedd, 19.30
A zongora reneszánsza. Koncert a Kölcsey 
Központban.

O Szeptember 13., szerda, 10 óra
Nyelvtudás hete a Méliusz Központi 
Könyvtárában: Német nap – Játékos 
nyelvtanulás képregényből; Hasznos könyvek, 
lapok, weboldalak – sok játékkal.

O Szeptember 13., szerda, 14 óra
Becsengettek: tanévkezdő játszóház a 
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 13., szerda, 16.30
Daloló a Méliusz Könyvtárban. 

O Szeptember 13., szerda, 17 óra
Versbarát Kör. Boda István köszöntése a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 14.–október 14.
Dalok, jelek. Bődi Ildikó textiles iparmű-
vész kiállítása a Józsai Közösségi Házban. 

O Szeptember 14., csütörtök, 10 óra
Nyelvtudás hete a Méliusz Központi 
Könyvtárában: Latin nyelvek napja (spanyol, 
francia, olasz). Országismereti csoportos 
foglalkozások 14–18 éveseknek.

O Szeptember 14., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 14., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 14., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Bérletszünet.

O Szeptember 15., péntek
Esszencia. 20 éves az MFG-ART a b24 Ga-
lériában.

O Szeptember 15–29.
A Tájoló Tűzzománc Szakkör népmese-

feldolgozásokhoz kapcsolódó kiállítása a 
Tímárház-Kézművesek Házában.

O Szeptember 15–17.
Tantrix-világbajnokság és logikai játékok 
hétvégéje az Agórában.

O Szeptember 15., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Könyvtárban.

O Szeptember 15., péntek, 10 óra
Nyelvtudás hete a Méliusz Központi 
Könyvtárában: Keleti nyelvek napja. 
Egyszerű írásjelek megismerése, gyakorlása – 
kézműves-foglalkozás 7 éves kortól

O Szeptember 15., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 15. péntek, 16 óra 
IV. Kezdő Felnőtt Néptáncosok Országos 
Találkozója a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don. Muzsikál a Bürkös Zenekar és a Flaska 
Banda 

O Szeptember 15., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar az Csapókerti K. Házban.

O ILDIKÓ ÉS A BIKINI. Koncert is 
lesz, tárlat is Józsán. Bődi Ildikó 
textiles iparművész munkáiból 
nyílik kiállítás a közösségi házban 
szeptember 14-én 17 órakor.  
A művész 12 alkotását kifejezetten 
a Bikini együttes dalai ihlették. 
A zenekar tagjai is ott lesznek a 
megnyitón, ahol köszöntőt Jantyik 
Zsolt, a DMK igazgatója mond. 
Közreműködik a Szent Efrém Görög 
Katolikus Általános Iskola Szivár-
vány Kamarakórusa. A megnyitót 
kötetlen beszélgetés követi a Bikini 
zenekar tagjaival. 
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O Szeptember 15., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 15., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Robert Thomas: Nyolc nő. 
Bérletszünet.

O Szeptember 15., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Visky András: 
Júlia – Párbeszéd a szerelemről. Bérlet-
szünet.

O Szeptember 15., péntek, 20.30
Vis Major-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 16., szombat
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Szeptember 16., szombat, 10 óra
Lurkó-műhely: játékok természetes anya-
gokból a Tímárházban.

O Szeptember 16., szombat, 10 óra
„Csillogó fekete lemezek” 2. Nagy 
lemezbörze a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Szeptember 16., szombat, 14 óra
Őszköszöntő értéknap a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 16., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 16., szombat, 17 óra
Finisszázs Ulrich Gábor Szertár című tár-
latán. Koncertet ad a Slambuc Boyz – Sesztina 
Galéria.

O Szeptember 16., szombat, 20 óra
Évadnyitó táncház a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 17., vasárnap, 10 óra
Lurkó-műhely: bőrözés a Tímárházban.

O Szeptember 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A háromágú tölgyfa 
tündére. A sárig kicsi kígyó.

O Szeptember 17., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 18., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 18., hétfő, 14 óra
Műsor Nagyváradról, a Szent László-em-
lékévhez kapcsolódóan, a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 18., hétfő, 18 óra
Földes László (Hobo) Hobo Ludens című 
kötetének könyvbemutatója a Déri Mú-
zeumban. 

O Szeptember 18., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: La Patellière Delaporte: 
Hogyan nevezzelek? Bérletszünet.

O Szeptember 19., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 19., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 15 óra
Teadélután az ANZX Zenekarral: zene, 
tánc, tombola, szórakozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 19., kedd, 16 óra
A Négy Kincs. Ismerkedés a tusfestés alapjai-
val a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 17 óra
Lélektánc. A Színes Időm Alkotóműhely kiállí-
tásának megnyitója a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 17 óra
Soli Deo Gloria: Rogovics-Fehér Lajos 
kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 19., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: La Patellière Delaporte: 
Hogyan nevezzelek? Bérletszünet.

O Szeptember 19, kedd, 20 óra 
Kertmozi a Nagyerdei Szabadtéri Szín-
padon. Blöff (16), magyarul beszélő, angol-
amerikai akció-vígjáték 

O Szeptember 20., szerda
Lakott területek élőlényei. Veszelinov Ottó, 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület helyi irodavezetőjének előadása a 
József Attila-telepi Könyvtárban.

O Szeptember 20., szerda, 13 óra
Életmódpercek nemcsak nyugdíjasoknak 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 20., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 20., szerda, 14 óra
Legyen az a zene mindenkié! – Emlékezés 
Kodály Zoltánra az Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 20., szerda, 16 óra
A Kálvini Reformáció Magyarországon. 
Csohány János  előadása a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Szeptember 20., szerda, 16.30
Ad Astra per Aspera – Helytörténeti 
kutatások és kutatóműhelyek. A XIX. 
századvégi építészeti formák Debrecen-
ben: A bécsi neoreneszánsz. Megyeri-Pálfi 
Zoltán építészmérnok előadása a Méliusz 
Könyvtárban.

O Szeptember 20., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: La Patellière Delaporte: 
Hogyan nevezzelek? Bérletszünet.

O Szeptember 20. szerda, 20.15
A varázsfuvola (élő operaközvetítés) az 
Apolló moziban. Julia Jones vezényli David 
McVicar lenyűgöző rendezésében Mozart 
operáját. 

O Szeptember 21., csütörtök
Kiállítás Arany Zoltán hangszergyűjtemé-
nyéből a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 21., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 21., csütörtök, 15 óra
Élni nélküle – könyvbemutató. Az Élő 
Irodalom, Élő Könyv Kiadó bemutatkozása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 21., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 21., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen a Józsai Közösségi Házban. 

O Szeptember 21., csütörtök, 18 óra
Arany János daloskönyve. Zenés válogatás 
a költő dalgyűjteményéből a Méliusz Könyv-
tárban. Közreműködik: Dsupin Pál és Csergő-
Herczeg László.

O Szeptember 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 22.–október 6.
Bolgár napok. Kiállítás a Prodanov család 
tagjainak munkáiból az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 22., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Könyvtárban.

O Szeptember 22., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 22., péntek, 10 óra
Negyedéves kertbarátköri találkozó a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 22., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar az Csapókerti K. Házban.
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O ÚJRA ITT A ZAMAT! A cívisváros gasztronómiai különlegességei és az ország 
legízletesebb pálinkái idén hetedik alkalommal várják a finom ízek és a minősé-
gi szórakozás kedvelőit szeptember 22. és 24. között. A fesztiválon immár három 
helyszín várja a kikapcsolódni vágyókat a Nagyerdei Stadion északi rendezvény-
terén és a Hallban. Pénteken a Kowalsky meg a Vega, a Mystery Gang és a Kelet 
Brass Band ad koncertet, szombaton a Geszti Létvágy, a Karaván Família és a 
Kori & Günter 50. Elővételben 1500, a helyszínen 1800 forintba kerül egy belépő. 
A rendezvény pénteken és szombaton 17 óráig, vasárnap egész nap ingyenes!

családi előadás. A brémai muzsikusok. 
Családi előadás.

O Szeptember 24., vasárnap, 10.30 
Vasárnapi tudomány: Építs egy robotot! 
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Szeptember 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
szaunavilágban.

O Szeptember 25–26.
DEN a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 25., hétfő, 14 óra
Kortalanul”. XVI. idősek hónapja rendez-
vénysorozat a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 25., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művé-
szet. Bérletszünet.

O Szeptember 26–27.
NyelvesLEG – A nyelvek európai napja 
rendezvényei a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 26., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Szeptember 26., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 26., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 26., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliusz Könyv-
tárban. Alkossuk meg a Méliusz leghosszabb 
angol szókígyóját! 

O Szeptember 26., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 26., kedd, 17 óra
Rendhagyó előadás az Ősi arany- és ezüst-
kincsek Romániából című kiállításon a 
Déri Múzeumban. A múzeumok őszi fesztiválja 
programja.

O Szeptember 26., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művé-
szet. Bérletszünet.

O Szeptember 26., kedd, 19.30
Keleti varázs. Koncert a Kölcsey Központban.

O Szeptember 27–30.
A magyar népmese napja – csoportos 
foglalkozások általános és középiskolásoknak 
minitárlattal a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 27., szerda, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Szeptember 22. péntek, 17.30  
Apollo Kvíz s02e01 – Tarantino Files. 
Szeptemberben folytatódik a kvízsorozat az 
Apolló moziban. 

O Szeptember 23., szombat
Kultúr-panel. Bemutatkozó közösségeink 
az Újkertben. Út a Fővárosba (2023), avagy 
Debrecenbe kéne menni… Bolgár–magyar 
zenés irodalmi est. Testvérvárosunk, Sumen. 
Filmvetítés és bolgár–magyar előadóest a 
bolgár függetlenség napja alkalmából az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Szeptember 23. szombat 
MineCinema Debrecenben. Nézd meg a 
kedvenc videósaid új filmjét óriási képernyőn 
egy exkluzív mozis vetítés keretében az Apolló 
moziban. A film alkotói, azaz a legnépszerűbb 
minecraftos YouTuberek személyesen is meg-
jelennek, hogy aláírást adjanak és közös képet 
csináljanak veled.

O Szeptember 23., szombat, 9 óra
Cserebereparti a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 23., szombat, 10.30 
Kreatív tudomány: A szivárvány színei az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Szeptember 23., szombat, 14 óra
Angol családi játékdélután. Angol, walesi, 
skót, ír népi játékok, sportjátékok, társasjátékok 
óvodásoktól felnőttekig a Méliuszban.

O Szeptember 23., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 23., szombat, 15 óra
XIII. csapókerti szomszédsági nap.  
A közösségi házban működő csoportok, közös-
ségek „kapunyitó” rendezvénye a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 23., szombat, 15 óra
Évadnyitó motolla. Őszi játékok kicsiknek 
és nagyoknak, mese- és kézműves sarok, 
néptáncbemutató és táncház a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 23., szombat, 15 óra
Kézműves klub nemcsak gyerekeknek. 
Gyapjúmunkák az Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 23., szombat, 16 óra
Tánc-tér – 1. Kortárs Mozdulat- és Tánc-
művészeti Alkalom a Modemben.

O Szeptember 23., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban. 
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 24., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Szeptember 24., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bemutató 

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

O Szeptember 15., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 15., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Robert Thomas: Nyolc nő. 
Bérletszünet.

O Szeptember 15., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Visky András: 
Júlia – Párbeszéd a szerelemről. Bérlet-
szünet.

O Szeptember 15., péntek, 20.30
Vis Major-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 16., szombat
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Szeptember 16., szombat, 10 óra
Lurkó-műhely: játékok természetes anya-
gokból a Tímárházban.

O Szeptember 16., szombat, 10 óra
„Csillogó fekete lemezek” 2. Nagy 
lemezbörze a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Szeptember 16., szombat, 14 óra
Őszköszöntő értéknap a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 16., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 16., szombat, 17 óra
Finisszázs Ulrich Gábor Szertár című tár-
latán. Koncertet ad a Slambuc Boyz – Sesztina 
Galéria.

O Szeptember 16., szombat, 20 óra
Évadnyitó táncház a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 17., vasárnap, 10 óra
Lurkó-műhely: bőrözés a Tímárházban.

O Szeptember 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A háromágú tölgyfa 
tündére. A sárig kicsi kígyó.

O Szeptember 17., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 18., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 18., hétfő, 14 óra
Műsor Nagyváradról, a Szent László-em-
lékévhez kapcsolódóan, a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 18., hétfő, 18 óra
Földes László (Hobo) Hobo Ludens című 
kötetének könyvbemutatója a Déri Mú-
zeumban. 

O Szeptember 18., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: La Patellière Delaporte: 
Hogyan nevezzelek? Bérletszünet.

O Szeptember 19., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 19., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 15 óra
Teadélután az ANZX Zenekarral: zene, 
tánc, tombola, szórakozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 19., kedd, 16 óra
A Négy Kincs. Ismerkedés a tusfestés alapjai-
val a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 17 óra
Lélektánc. A Színes Időm Alkotóműhely kiállí-
tásának megnyitója a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 17 óra
Soli Deo Gloria: Rogovics-Fehér Lajos 
kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 19., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 19., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: La Patellière Delaporte: 
Hogyan nevezzelek? Bérletszünet.

O Szeptember 19, kedd, 20 óra 
Kertmozi a Nagyerdei Szabadtéri Szín-
padon. Blöff (16), magyarul beszélő, angol-
amerikai akció-vígjáték 

O Szeptember 20., szerda
Lakott területek élőlényei. Veszelinov Ottó, 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület helyi irodavezetőjének előadása a 
József Attila-telepi Könyvtárban.

O Szeptember 20., szerda, 13 óra
Életmódpercek nemcsak nyugdíjasoknak 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 20., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 20., szerda, 14 óra
Legyen az a zene mindenkié! – Emlékezés 
Kodály Zoltánra az Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 20., szerda, 16 óra
A Kálvini Reformáció Magyarországon. 
Csohány János  előadása a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Szeptember 20., szerda, 16.30
Ad Astra per Aspera – Helytörténeti 
kutatások és kutatóműhelyek. A XIX. 
századvégi építészeti formák Debrecen-
ben: A bécsi neoreneszánsz. Megyeri-Pálfi 
Zoltán építészmérnok előadása a Méliusz 
Könyvtárban.

O Szeptember 20., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: La Patellière Delaporte: 
Hogyan nevezzelek? Bérletszünet.

O Szeptember 20. szerda, 20.15
A varázsfuvola (élő operaközvetítés) az 
Apolló moziban. Julia Jones vezényli David 
McVicar lenyűgöző rendezésében Mozart 
operáját. 

O Szeptember 21., csütörtök
Kiállítás Arany Zoltán hangszergyűjtemé-
nyéből a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 21., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 21., csütörtök, 15 óra
Élni nélküle – könyvbemutató. Az Élő 
Irodalom, Élő Könyv Kiadó bemutatkozása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 21., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 21., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen a Józsai Közösségi Házban. 

O Szeptember 21., csütörtök, 18 óra
Arany János daloskönyve. Zenés válogatás 
a költő dalgyűjteményéből a Méliusz Könyv-
tárban. Közreműködik: Dsupin Pál és Csergő-
Herczeg László.

O Szeptember 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 22.–október 6.
Bolgár napok. Kiállítás a Prodanov család 
tagjainak munkáiból az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 22., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Könyvtárban.

O Szeptember 22., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A brémai muzsikusok. 
Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 22., péntek, 10 óra
Negyedéves kertbarátköri találkozó a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 22., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar az Csapókerti K. Házban.
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O Szeptember 27., szerda, 16.30
Híres operakórusok és táncbetétek. Koma 
László előadása zenéről és táncról látványos 
videokkal a DAB-székházban.

O Szeptember 27., szerda, 17 óra
Ady Endre és Debrecen. Papp József helytör-
ténet-kutató vetített képes előadása a Debre-
ceni Irodalom Házában. 

O Szeptember 27., szerda, 17.30
Tárlatzáró beszélgetés a Jelen-létek című 
kiállítás alkotóival a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 28., csütörtök, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Szeptember 28., csütörtök, 15 óra
A diabétesz szövődményei, megelőzése, 
kezelése. Előadás a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 28., csütörtök, 17 óra
A konyhától a kondigépig. Életmód-ta-
nácsadás. Kónyáné Szalay Zsuzsa dietetikus 
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 28., csütörtök, 17 óra
500 év megújulás. Erdélyi Márta előadása 
a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 28., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 28., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 28., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen a Józsai Közösségi Házban. 

O Szeptember 28., csütörtök, 19 óra
Hobo (Földes László) Bob Dylan-estje a 
Modemben.

O Szeptember 29., péntek
Rendhagyó kutatók éjszakája az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Szeptember 29., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Könyvtárban.

O Szeptember 29., péntek, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes ea.

O Szeptember 29., péntek, 10 óra 
Az óperenciás tengeren túl. Mesematiné a 
magyar népmese napja alkalmából a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 29., péntek, 10 óra 
Egyszer volt, hol nem volt… A magyar nép-
mese napja. Interaktív előadás óvodásoknak
 a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 29., péntek, 10 óra 
Sőrés Rozka mesemondó műsora a ma-
gyar népmese napja alkalmából a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Szeptember 29., péntek, 14 óra 
A mesés hagyományaink rajzpályázat 
díjkiosztó ünnepsége a Tímárházban.

O Szeptember 29., péntek, 14 óra 
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 29., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar az Csapókerti K. Házban.

O Szeptember 29., péntek, 16.30
Égig érő mesefa. A magyar népmese napja 

alkalmából játékkal, rejtvényekkel, kézműves 
foglalkozással várják a család minden tagját a 
Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 29., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha álom az 
élet (George Sand nyomán). Zártkörű elő-
adás. Bemutató.

O Szeptember 29., péntek, 19.30
Reformáció kantáta ősbemutató a refor-
mátus Kistemplomban.

O Szeptember 29., péntek, 20.30
Frank /A kutya vacsorája. Koncertek a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 30., szombat, 9 óra
Tündérfutás a hátrányos helyzetű gyer-
mekekért a Nagyerdőn.

O Szeptember 30., szombat, 10 óra
Lurkó műhely. Fonaljátékok a Tímárház-
ban.

O Szeptember 30., szombat, 10 óra
Szüreti nap a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 30., szombat, 14 óra
Vizek, ízek, zenék fesztiválja az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 30., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 30., szombat, 15 óra
Csíki András: Ki talál ki? Erdélyi dallam. 
Könyvbemutató az Újkerti Művelődési 
Házban.

O Szeptember 30., szombat, 16 óra
KultúrPiknik elektronikus zenével, vetítéssel, 
kortárs művészeti programmal a Modemben.

O Szeptember 30., szombat, 17 óra
Szily László újságíró tárlatvezetése Nagy 
Gabriella A végtelenbe és tovább című 
kiállításán a Modemben.

O Szeptember 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban. 
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 30., szombat, 18 óra
Kulterdő: 100 ezer költő a változásért. 
Művészeti est a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 30., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha álom az 
élet (George Sand nyomán). Kertész Gyula-
bérlet.

O Szeptember 30., szombat, 20.30
Skufanderz-koncert a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O Október 1., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Családi ea.

O IN MEMORIAM PALMYRA. Sipos László fotóiból nyílik tárlat a Thomas Mann 
utcai DAB-székházban. Az alkotó az ICOMOS (az UNESCO műemlékvédelmi 
világszervezete) Nemzeti Bizottságának tagja; a szeptember 13-án 16.30 órakor 
megnyíló kiállítás megnyitóján előadást is tart majd.



A Meggyogyulsz.com Egészségközpont Deb-
recen belvárosában működő magánrendelő, 
amely 8 éve működik sikeresen. Ez idő alatt közel 
6.000 páciensünknek segítettünk visszanyer-
ni az egészségét. Ez az eredmény diagnosztáink 

megszokottól eltérő gondolkodásmódjának, alapos kivizsgálásainknak és töké-
letesen személyre szabott, hatékony terápiánknak, továbbá a pácienseink kü-
lönleges, élményszerű ellátásának köszönhető.
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MEGGYÓGYULSZ.COMMEGGYÓGYULSZ.COM
EGÉSZSÉGKÖZPONT

A diagnosztikai műszerparkunk különleges, az egyik műszerünkből mindössze 8 darab van 
az egész világon. A „Hatás-garanciánk” pedig egész Európában egyedülálló az egészségügyi 
szolgáltatók körében, amit a gyógyításban elért 99,5% fölötti hatékonyságunknak köszön-
hetően merünk vállalni. 

Csapatunk bővülése miatt a következő munkakörbe keresünk új munkatársat:

Egészségtanácsadó-értékesítő
Új munkatársunk legfőbb feladata az orvos által személyre szabott terápia értékesítése a pá-
cienseink számára. A feladat nehéz, ugyanis aki betér hozzánk a gyógyulás reményében, abban 
bizalmat kell tudnia ébreszteni. Szükség van arra, hogy el tudja oszlatni a páciens  aggályait, 
meg tudja őt nyugtatni és ha kell, meggyőzni arról, hogy a diagnosztáink által javasolt helyes 
utat válassza a gyógyulásáért.

Feladatok 
A páciensek személyes fogadása

Bekísérni a diagnosztához, majd amikor kijön, akkor megbeszélni vele a terápiás javaslatot, 
tájékoztatni a lehetőségekről, segíteni a döntéshozásban

Kezeléseket végezni biorezonanciás készülékkel a diagnoszta előírása szerint

Elvárások
Ez a munka olyan ember számára ideális, akinek már van gyakorlata értékesítésben, és aki szeret 
folyamatosan új és új dolgokat tanulni, sőt, szeretne egy új szakmát megtanulni. Ez a munka az 
átlagos értékesítésnél jóval bonyolultabb, ezért több tanulást és nagyobb odafigyelést kíván. 

Középfokú végzettség

2 év ügyfélkapcsolati, értékesítési tapasztalat

Legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete

Amit kínálunk
Versenyképes fizetés

Szakmai fejlődési lehetőség, felelősségteljes munka

Megbecsülés, egyéni célok támogatása

Kényelmes, modern, jól felszerelt munkakörnyezet

Jó csapat, kalandos utazások, különleges tréningek, hatalmas bulik

További információ és jelentkezés: www.meggyogyulsz.com/karrier  
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O HAPPY BIRTHDAY! Koncertműsor
ral készül John Lennon 77. 
születés nap jára a Hangfogó Band. 
Október 9én, hétfőn 19 órakor 
a Vasutas Egyetértés Művelődési 
Központ színháztermében lépnek a 
közön ség elé. Sztárvendégeik: Jerry 
James (USA), Sasvári Sándor, Varga 
Miklós és Koroknai Árpád. Mellettük 
a Broadcasting Singers, Enyedi 
Sándor, Kárpáti Eszter, ifj. Mohos 
Péter, Olasz Szabó Soma, Szabó 
Dániel, Szilágyi Zsófi, Tóth Kálmán 
és Wesser Patrik is fellép az esten, 
melyet Pinczés István rendezett.

O Október 5., csütörtök, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Október 5., csütörtök, 17 óra
Daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Október 5., csütörtök, 17 óra
A szeretetnyelv alkalmazása a gyerekne
velésben és a párkapcsolatokban. 
Körmendi Attila pszichológus előadása az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 5., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Október 6.,péntek, 17 óra
Minden napok: Pécsi Tamás versesköteté
nek bemutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 6., péntek, 20 óra
VörösborTorony a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 7., szombat, 10 óra
Házról házra. Rejtő Jenő nyomában. 
Kalandos irodalmi nyomozás. A könnyed séta 
során a résztvevők a debreceni belváros ne-
vezetes irodalmi emlékhelyeiről szerezhetnek 
ismereteket.  
Regisztráció: debirodalomhaza@gmail.com, 
Tel: (52) 322-207/124

O Október 7., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Levéllámpás az 
Agórában.

O Október 7., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 7., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Október 7., szombat, 20.30
Maszkura és a Tücsökraj. Koncert a Nagyer-
dei Víztoronyban.

O Október 8., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Október 8., vasárnap, 10 óra
Múzeumpedagógiafoglalkozás: Felhők 
között – Firkalak a Modemben.

O Október 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Családi 
előadás.

O Október 8., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Hogyan működik az 
ember? Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Október 8., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum-
szaunavilágban.

O Október 9., hétfő, 18 óra
Debtech Meetup a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 9., hétfő, 19 óra
A Hangfogó Band koncertműsora John 
Lennon 77. születésnapja alkalmából a 
Vojtna Bábszínházban.

O Október 10., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes ea.

O Október 10., kedd, 17 óra
Turcsányi Béla kiállítása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Október 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Október 14., szombat, 9 óra
28. józsai szüreti nap a Józsai K. Házban. 

O Október 14., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Október 15., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Október 1., vasárnap, 10.30 óra
Vasárnapi tudomány: Konyhai kémia 
speciál az Agóra Tudományos Élményköz-
pontban.

O Október 1., vasárnap, 11 óra
Családi szimfonikus matiné a zene világ
napján a Kölcsey Központban. 

O Október 1., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Október 2., hétfő, 15 óra
Versmondóverseny Tompa Mihály költő 
születésének 200. évfordulója alkalmá
ból a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 3–29.
Szász Zsuzsa, a 2016. évi HajdúBihar Me
gyei Őszi Tárlat különdíjasának kiállítása 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 3., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Október 3. kedd, 20.15
Bohémélet (élő operaközvetítés) az 
Apolló moziban. Puccini szenvedélyes 
operáját Antonio Pappano vezényli. A jelentős 
szerepeket Richard Jones új rendezésében 
olyan ifjú titánok kapták, mint Nicole Car, 
Michael Fabiano vagy Mariusz Kwiecień. 

O Október 4., szerda
Az országos könyvtári napok rendezvénye:  
Ha folyóvíz volnék... A víz az élet forrása. 
Foglalkozás gyerekeknek a Méliusz Könyv-
tárban.

O Október 4., szerda, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Október 4., szerda, 20 óra
Das Kapitalkoncert Daniel Erdmann köz
reműködésével a  Deutsche Kulturforum 
szervezésében a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 4., szerda, 16 óra
100 éve született Szabó Magda. Régi 
Erzsébet felolvasóestje a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Október 4., szerda, 17 óra
500 év megújulás: Előadás hitvalló ver
sekkel és történeti áttekintéssel. Közre-
működik: Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas 
versmondó, Andics Árpád Holló László-díjas 
fotóművész, tanár az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 5., csütörtök
Az országos könyvtári napok rendezvénye:  
A szüret és a szüreti mulatság hagyomá
nyai (foglalkozás gyerekeknek) népi hagyo-
mányok – múltunk forrása a Bem téri Méliusz 
Könyvtárban.
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O HAPPY BIRTHDAY! Koncertműsor
ral készül John Lennon 77. 
születés nap jára a Hangfogó Band. 
Október 9én, hétfőn 19 órakor 
a Vasutas Egyetértés Művelődési 
Központ színháztermében lépnek a 
közön ség elé. Sztárvendégeik: Jerry 
James (USA), Sasvári Sándor, Varga 
Miklós és Koroknai Árpád. Mellettük 
a Broadcasting Singers, Enyedi 
Sándor, Kárpáti Eszter, ifj. Mohos 
Péter, Olasz Szabó Soma, Szabó 
Dániel, Szilágyi Zsófi, Tóth Kálmán 
és Wesser Patrik is fellép az esten, 
melyet Pinczés István rendezett.

O Október 5., csütörtök, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Október 5., csütörtök, 17 óra
Daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Október 5., csütörtök, 17 óra
A szeretetnyelv alkalmazása a gyerekne
velésben és a párkapcsolatokban. 
Körmendi Attila pszichológus előadása az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 5., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Október 6.,péntek, 17 óra
Minden napok: Pécsi Tamás versesköteté
nek bemutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 6., péntek, 20 óra
VörösborTorony a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 7., szombat, 10 óra
Házról házra. Rejtő Jenő nyomában. 
Kalandos irodalmi nyomozás. A könnyed séta 
során a résztvevők a debreceni belváros ne-
vezetes irodalmi emlékhelyeiről szerezhetnek 
ismereteket.  
Regisztráció: debirodalomhaza@gmail.com, 
Tel: (52) 322-207/124

O Október 7., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Levéllámpás az 
Agórában.

O Október 7., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 7., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Október 7., szombat, 20.30
Maszkura és a Tücsökraj. Koncert a Nagyer-
dei Víztoronyban.

O Október 8., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Október 8., vasárnap, 10 óra
Múzeumpedagógiafoglalkozás: Felhők 
között – Firkalak a Modemben.

O Október 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Családi 
előadás.

O Október 8., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Hogyan működik az 
ember? Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Október 8., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum-
szaunavilágban.

O Október 9., hétfő, 18 óra
Debtech Meetup a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 9., hétfő, 19 óra
A Hangfogó Band koncertműsora John 
Lennon 77. születésnapja alkalmából a 
Vojtna Bábszínházban.

O Október 10., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes ea.

O Október 10., kedd, 17 óra
Turcsányi Béla kiállítása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Október 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Október 14., szombat, 9 óra
28. józsai szüreti nap a Józsai K. Házban. 

O Október 14., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Október 15., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Október 1., vasárnap, 10.30 óra
Vasárnapi tudomány: Konyhai kémia 
speciál az Agóra Tudományos Élményköz-
pontban.

O Október 1., vasárnap, 11 óra
Családi szimfonikus matiné a zene világ
napján a Kölcsey Központban. 

O Október 1., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Október 2., hétfő, 15 óra
Versmondóverseny Tompa Mihály költő 
születésének 200. évfordulója alkalmá
ból a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 3–29.
Szász Zsuzsa, a 2016. évi HajdúBihar Me
gyei Őszi Tárlat különdíjasának kiállítása 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 3., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Október 3. kedd, 20.15
Bohémélet (élő operaközvetítés) az 
Apolló moziban. Puccini szenvedélyes 
operáját Antonio Pappano vezényli. A jelentős 
szerepeket Richard Jones új rendezésében 
olyan ifjú titánok kapták, mint Nicole Car, 
Michael Fabiano vagy Mariusz Kwiecień. 

O Október 4., szerda
Az országos könyvtári napok rendezvénye:  
Ha folyóvíz volnék... A víz az élet forrása. 
Foglalkozás gyerekeknek a Méliusz Könyv-
tárban.

O Október 4., szerda, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jóka ördöge. Bérletes 
előadás.

O Október 4., szerda, 20 óra
Das Kapitalkoncert Daniel Erdmann köz
reműködésével a  Deutsche Kulturforum 
szervezésében a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 4., szerda, 16 óra
100 éve született Szabó Magda. Régi 
Erzsébet felolvasóestje a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Október 4., szerda, 17 óra
500 év megújulás: Előadás hitvalló ver
sekkel és történeti áttekintéssel. Közre-
működik: Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas 
versmondó, Andics Árpád Holló László-díjas 
fotóművész, tanár az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 5., csütörtök
Az országos könyvtári napok rendezvénye:  
A szüret és a szüreti mulatság hagyomá
nyai (foglalkozás gyerekeknek) népi hagyo-
mányok – múltunk forrása a Bem téri Méliusz 
Könyvtárban.

Az olvasás éjszakája
Ha nem is éjszaka, hanem délután, szeptember 
16-án, szombaton 16.30 és 17 óra között érdemes 
belépni az egykori Kaszanyitzky-házba. Itt, a Piac 
utcai Líra Könyvesboltban költőkkel, írókkal, művé-
szekkel futhatunk össze: Juhász Tibor, Horváth Imre 
Olivér, Láng Eszter, Maklári Judit, Marczin I. Bence, 
Papp Gréta, Papp-Für János, Poór István, Ráday 
Zsófi és Szénási Miklós olvasnak fel műveikből. n

O ÖrÖkségüNk. Csatlakozik a kulturális örök-
ség napjai rendezvénysorozathoz a Tímárház és 
a Belvárosi Közösségi Ház. Szeptember 16–17-én 
mindkét helyen programok és tárlatok várják a 
közönséget. A Tímárházban például a reformáció 
500 évét bemutató népművészeti kiállítás (kerámia, 
viselet, hímzés) és a Tájoló tűzzománc szakkör tár-
lata, emellett lesznek játszóházi foglalkozások is. n

Esszencia a b24-ben
A régió legerősebb művészeti képzése a 20 éves 
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szak-
középiskolában zajlik; ezt igyekszik igazolni ez a 
kiállítás. Alkalmazott fotográfusok, alkalmazott gra-
fikusok, képgrafikusok, festők, díszlet- és jelmezter-
vezők, valamint keramikusok kezdték el pályájukat 
az elmúlt évtizedekben itt; közülük néhányan azóta 
a szakma aktív képviselőivé váltak. A kiállítás nem-
csak rájuk koncentrál, hanem egy nagyobb válo-
gatást mutat be az elmúlt húsz év legizgalmasabb 
munkáiból a b24 Galériában. A tárlat szeptember 
15. és október 7. között látogatható. n

O DeBRecen zöLD ÉKe. E címen szüle-
tett kötet a Nagyerdő kincseiről. A  Debreceni 
Nagyerdőért Egyesület gondozásában meg-
jelent könyv anyagából nemrég tárlat is nyílt, 
mely szeptember 15-éig látható az Újkerti 
Könyvtárban.

„Lacikám, nem az a baj, hogy nem tudsz sem-
mit, hanem az, hogy anyád sem tudott. De jó 
tollú gyerek vagy.” 

„Lassan belénk költözik a történelem, helyt 
kell állnunk, hogy súlyát kibírjuk. Szövegeid, 
dalaid, előadásaid a mai napig megbízható 
segítséget, tartást adnak nekem.”

Az első idézet Deák Bill Gyulától, a máso-
dik  Vidnyánszky Attila tollából származik, s 
mindkettő Hobo új könyvének ajánlói között 
szerepel. A kétkötetes művel Debrecenben is 
megismerkedhetnek az érdeklődők. Szeptem-
ber 18-án 18 órától ugyanis Földes László lesz 
a Déri Múzeum vendége. A Hobo Ludens címet 
viselő kötetről Hobóval a múzeum igazgatója, 
Angi János beszélget. 

Az előadó hamarosan egy Bob Dylan-esttel 
is várja rajongóit a múzeum meghívására.  
A találkozó szeptember 28-án 19 órától kez-
dődik a Modem belső udvarán. n

Hobo Ludens
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O HáRom nemzedék. Különleges esemény helyszíne lesz 
a Belvárosi Galéria: szeptember 8-án 17 órakor igazi családi 
tárlat nyílik itt Horváth Bíbor festőművész, Horváth István 
és Szabó Antónia képzőművészek, valamint Szabó József 
fotóművész alkotásaiból. 

A három nemzedéket elénk állító kiállítás célja, hogy meg-
mutassa a magyar művészeti örökségben gyökerező szellemiség 
megjelenésének – akár egy családon belüli – különböző útjait a 
város közönségének.

A szeptember 29-éig látható tárlat hétköznapokon 10–18 
óráig látogatható. Az alkotókkal a közönség szeptember 27-én 
17.30-tól találkozhat és beszélgethet.. 

(Kép: Horváth Bíbor Páva c. műve.)
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Szüts Apor, a Virtuózok fiatal felfedezettje 
zongorázik, vezényel és operát ír. Ez utóbbiban 
is jeleskedik, hisz A hallei kirurgus, amelyet 
Szabó Magda rádiójátékából írt, megnyerte a 
Miskolci Operafesztivál pályázatát. A Csokonai 
Színház október 2-án, Szabó Magda születésé-
nek százéves évfordulója alkalmából rendezett 
MagdaFest nyitónapján mutatja be az operát, 
mely Händel életébe enged képzeletbeli bepil-
lantást. Az alaphelyzet tipikus: az udvari orvos 
apa szemében nem kívánatos, hogy fia a zenei 
pályát válassza. A mű során megismerkedhe-
tünk azokkal a történelmi szereplőkkel, akik 
valóban meghatározták a zenészóriás életét, 
s támogatták őt törekvéseiben. Az apának le 
kell győznie a legnehezebben legyőzhetőt, ön-
magát, ha vissza akarja szerezni fia szeretetét.

A hallei kirurgus

Családi matiné
Elsősorban a családokat várják a Kodály Filhar-
monikusok Debrecen művészei október elsején 
a zene világnapja alkalmából megrendezett 
hangversenyükre. Műsorukban Dvořák és Britten 
vidám dallamai, a legszebb programzenék egyike, 
Smetana Moldva c. szimfonikus költeménye, John 
Williams Harry Potter című filmhez komponált sodró 
lendületű zenéjének részletei és végül Elgar pazar 
hangszerelésű, dinamikus indulója, a Pomp and 
Circumstance is felcsendülnek a Kölcsey Központ 
Nagytermében 11 órától. A hangversenyt Somo-
gyi-Tóth Dániel vezényli, műsorvezető Gróf Miklós. 
Regisztrációs jegyek 100 forintos áron kaphatók a 
debreceni Tourinform-irodában és a Kölcsey Köz-
pontban. n

Szebb és modernebb lesz sokak kedvenc mozija, az Apolló. Az in téz - 
mény az átalakítás idejére augusztus közepén bezárt; várhatóan 
szeptember második felében (19-e környékén) veheti ismét birtokba 
a közönség. 

Októberben pedig máris rangos esemény helyszíne lesz: a Malter 
Filmfesztivál elhozza a hazai fiatal és független filmesek legújabb 
alkotásait az Apollóba.

A több mint 60 beküldött filmből szakmai zsűri válogatta ki a 
gyöngyszemeket. Váró Kata Anna, Fejér Tamás és Szénási Miklós 
október 18-án, a DESZínház háromnapos fesztiválja előtti 0. napon a 
mozi Kertész Mihály-termében adják át a díjakat. 

Az idei verseny legjavát és a győztes filmeket ekkor a közönség 
is láthatja majd. Több mint 60 film versenyzett, ezek között voltak 
diplomamunkák (Képzeletbeli barátok klubja, Kikelet), dokumen-
tumfilmek (Cipőfűzők, Volt egyszer két balerina), animációk (Cosmic 
jacuzzi, Volcano Island) és kísérleti etűdök (Photoaxis vagy a Fejetlen 
megjelenés) is. n

Malter az Apollóban
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Hétpróbás mesterek 
fesztiváloznak

Éjszaka a színházban
Izgalmas programokkal várja nézőit a Színházak éjszakáján a Csokonai 
Színház. Szeptember 16-án gólyalábas parádéval indul az este, az 
énekkar tagjaiból alakult dzsesszformáció pedig az erkélyről csalogatja 
a látogatókat. Az Ady téren pogácsát, forralt bort és teát kínál Ráckevei 
Anna igazgató, valamint Majzik Edit és Vranyecz Artúr színművészek. 

Két nyílt próbára lehet majd bejutni: Visky Andrej a Menekülőket 
rendezi a stúdióban, a karteremben Händel szerenatája, az Acis és 
Galatea próbáján vehetnek részt a látogatók. 

Pince, padlás, forgószínpad, zenekari árok, jelmeztár: Mercs János, 
Kiss Gergely Máté és Janka Barnabás színházbejárást tartanak majd. 
Találkozhatunk a Nyolc nő, a nagy sikerű francia bűnügyi komédia szí-
nésznőivel és Ráckevei Anna igazgatónővel, Katona Gábor koreográfus 
pedig (meglepetésekkel teli) mozgástréninget tart.

A nyílt próbákra, a mozgástréningre és a színházbejárásokra csak 
korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni, így a résztvevők érkezési 
sorrendben juthatnak be az eseményekre. n

Hetedik alkalommal rendezik meg a Debreceni Kézműves 
Fesztivált a városban szeptember 15-én és 16-án. 
O Az első napon, pénteken 10 órától népi kézműves bemuta-
tókat láthatunk és vásárban nézelődhetünk a Kossuth téren.  
7 Próbás Ifjút Mester vetélkedőn vehetnek részt az érdeklődők, 
a legügyesebb jelentkezőt pedig mesterré is avatják. Délután 
Dobosné Hajdú Anikó népi iparművész mutatja be a régimódi 
játszóteret, és a Főnix Néptáncegyüttes műsorát is láthatjuk. 
Kora este újabb verseny veszi kezdetét, Nagy Sándor fafaragó 
népi iparművész pedig a Hajdú Játékcsalád logikai játékait 
mutatja be.
O 16-án, szombaton újra 7 Próbás Ifjút Mester vetélkedőn 
mérhetik össze tudásukat a fiatalok, délután a Gubás társulat 
öltözékeiből válogatott divatbemutatót csodálhatunk meg.  
A ru hákat Dezsőné Borbély Emma szövő népi iparművész 
mutatja be. 16 órától a közönségszavazás eredményhirdetésén 
kiosztják a Sátor-díjat, ezt a kitüntetést (és a mellé járó ünnepi 
tortát) a legnépszerűbb sátor működtetője kaphatja meg.
O A fesztiválhoz kötődő tárlaton a 35 éves, Csokonai Vitéz 
Mihály-Díjjal kitüntetett Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület tagjainak alkotásait csodálhatjuk meg a Debreceni 
Művelődési Központ Klubtermében. A kiállításon 83 alkotó 400 
tárgyát tekinthetjük meg egészen szeptember 29-éig.
O Emellett szeptember 17-én, vasárnap 18.30-tól a Debreceni 
Hajdú Táncegyüttes előadásában láthatjuk a Csaba királyfi című 
székely nemzeti rockoperát a Nagytemplom előtti téren. n

A Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága 
szeptember 16–17-én 10-től 17 óráig lehetőséget biztosít a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő közösségek mutatkozá-
sára a Déri téren. A látogatók megismerkedhetnek többek között a tépei gyékényszövéssel, a mezőtúri fazekassággal, a Matyó örökséggel, a 
Sárköz népművészetével. A résztvevők megkóstolhatják a karcagi birkapörköltet, a borsodnádasdi molnárkalácsot és a szatmári szilvalekvárt 
is. Ez idő alatt az érdeklődők megtekinthetik a Debreceni és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár elemeit is.                         (Fotó: Farkas-Mohi Balázs)
További információ: www.szellemiorokseg.hu n

Örökségünk napjai



31

A Kulturális Örökség Napok rendezvénysorozatában 
szeptember 16-án és 17-én megtekinthetők és 
bejárhatók lesznek olyan épületek is, melyek a nyil-
vánosság számára egyébként nem látogathatók.  
A rendhagyó épületek mellett szakértők által veze-
tett város-és épülettörténeti séták is lesznek. A két - 
napos programsorozat keretében nagyerdei villanéző 
bicikli túrán, 500 éves reformációs művelődéstörté-
neti sétán, alföldi „szellemes” városjáráson és belvá-
rosi templomnéző sétán is részt lehet majd venni. 

A programok ingyenesek, de érdemes tájékozód-
ni a www.oroksegnapok.hu oldalon, mert a séták és 
egyes helyszínek látogatása előzetes regisztráció-
hoz kötött.

A rendezvény során 23 debreceni helyszín 
látogatható, köztük a református és katolikus 
templomok nagy része. Többek között ilyen külön-
legességek: Kaszanyitzky-ház (Piac u. 57. ), Csa-
nak-palota (Generali-ház), Sesztina vasudvar (Piac 
u. 23.), Kerékgyártó Sándor mézeskalácsos háza 
(Batthyány u. 4.), Rickl-ház (Lábasház), Megyeháza, 
Csokonai Színház, Rendőrpalota (Kossuth utca), Régi 
Városháza, Debreceni Köztemető (Ravatalozó és 
Krematórium). n

O KULtURÁLis FőVÁROs. Ismét ringbe száll Deb-
recen az Európa Kulturális Fővárosa címért. Ennek 
apropóján az EKF Debrecen 2023 Programiroda 
párbeszédre hívja a debrecenieket. Legközelebb 
szeptember 13-án, 17 órakor a Csapókerti Könyv-
tárban (Mátyás király u. 29.) tartanak városrészi 
fórumot. A beszélgetésen részt vesz Komolay 
Szabolcs alpolgármester; Balázs Ákos frakcióvezető; 
Somogyi-Tóth Dániel, a programiroda ügyvezető 
igazgatója; Porkoláb Gyöngyi, a programiroda ope-
ratív igazgatója, valamint a lakóterület önkormány-
zati képviselői. n

Ismerjük meg  
Debrecen titkait

Debrecen központjában  
dinamikusan fejlődő  

street food étterem bérleti joga,
franchise joggal,  

komplett berendezéssel,  
céggel, engedélyekkel,

árukészlettel eladó!
Ár megegyezés szerint!
Érdeklődni: 30-965 2720



Műtét fél tank benzin áráért

A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.

A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, 
a legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 

Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rende-
lőben fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-
gyulladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges 
szőrtelenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológi-
ai fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 

A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak 
fel díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 

Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Az élet nem áll meg ősszel sem, 
sőt, a kellemesen meleg vénasszo-
nyok nyara és az ezernyi színt ma-
gára öltő természet új kezdetet is 
jelent. Újra nyitja kapuit a színház, 
indulnak az új hangversenysoroza-
tok, és szabadtéri rendezvényből is 
kijut még nekünk az idén. Érdemes 
a szürke hétköznapokba egy kis vi-
dámságot, melegséget csempészni 
egy-egy kulturális eseménnyel, 
melyből ősszel is akad bőven. 

A több száz debreceni  program 
között egyszerűen, napra, hely-
szín re, témára szűrve lehet bön-
gészni a debrecen.hu weboldal 
Eseménynaptár menüjében, s akár 
hónapokra előre is eltervezni itt a 

szabadidőt. Aki már kiválasztotta a 
számára kedves programot, jegyét 
sorban állás és kezelési költség 
nélkül megvásárolhatja a Piac 
utcai Tourinform-irodában, ahol 
budapesti és országos színház- és 
koncertjegyek is kaphatók. Aki 
pedig szabadtéri programra vágyik, 
pattanjon kerékpárra, és fedezze 
fel a várost és környékét, gyönyör-
ködjön a puszta és az erdőségek 
szépségében, vagy lazítson este 
koncerten vagy színházi előadáson. 

Mindehhez az információkat, 
kiadványokat, jegyeket, szükség 
esetén a kerékpárt, emlékbe a 
szuvenírt a Tourinform-iroda biz-
tosítja. n

Slambuc és színek
Spontán ötletként fogalma-
zódott meg néhány művész-
ben egy különleges tárlat 
ötlete. Bármikor Debrecenben 
járnak, szívesen belépnek 
a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
borozóba, ahol rendszeresek 
a kiállítások, s népszerű a 
gazda, Kovács István által 
készített slambuc is. Ahogy 
Kopasz Tamás fogalmazott, 
amit a művészek a színeken 
keresztül, István azt e pász-
torételben mutatja meg. Nos, 
a slambuc és a művészek 
szeptember 16-án újra talál-
koznak itt: 16 órakor zárul a 
Sesztina galériában a Szertár 
című tárlat a Slambuc Boys 
alkalmi zenekar koncertjével. 
A buli pedig a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcán folytatódik, ahol 
18 órától Wahorn András, Ko-
pasz Tamás, Szurcsik József, 
Töttös Kata és Ulrich Gábor 
alkotásaiból nyílik kiállítás.

Minden egy helyen
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mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
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Vöröskereszttől.  

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket szeptember 22-éig  
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
a Debrecen Televízió  

in Memoriam szabó Magda  
(1917–2007) című filmjéből  

sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes meg -
fejtést beküldő szerencsés olvasónk:

Szabó Lajos Istvánné (Nagyerdei krt.)



Szeptember  
Debrecenben
Indul a szezon: színház, zene, sport

ÖrÖkSégünk napjai
Kézműves fesztIvál, városI sétáK, színházI éjszaKa

2017.
szept. 7. –
okt. 6.

Debreceni korzó
Információs kiadvány
2017. szeptember 7. – 
október 6.

 Lapigazgató: Dr. szabó józsef
 Kiadó: médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

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

 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6.
 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 33 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: Rézműves Zsolt
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Korzók, teraszok, Debrecen
Azt szoktuk mondani, augusztus huszadika után 
vége a nyárnak. Kész, ennyi volt. Eljött a szeptember, 
itt az iskola, túl vagyunk a szabadságon, most már 
csak azt várjuk, hogy jöjjön a tél...

Ezzel szemben jó hírünk van! Debrecenben nem 
állt meg az élet, itt továbbra is mindig történik 
valami, van hova menni, van hova kiülni. Rajtunk is 
múlik, akarjuk-e élvezni az előttünk álló napokat, 
heteket. Akarunk-e részt venni a pezsgő kulturális 
életben, szurkolni a lelátókon, vagy sétálni nagyokat. 

Akár a Nagyerdő környékét célozzuk meg, akár a 
belvárost, gyűjtsünk össze minél több élményt.  
A város továbbra is szép, szerethető arcát mutatja, 
ahogy ez a címlapot készítő – „a mobilfotósként” 
ismert – Rézműves Zsolt képén is látszik. 

Vegyük észre és korzózzunk, teraszozzunk, lubic-
koljunk az eseményekben!               (sz)

O heLYReigAzítÁs. Előző számunkban, a Virágok, 
karneválok, találkozások, emlékek című cikkünkben 
tévesen a Debreceni Hajdú Táncegyüttest emleget-
tük Béres Andrással összefüggésben. Béres András 
néprajzkutató és koreográfus valójában a Debreceni 
Népi Együttes alapítója volt és 1993-ig vezetője.  
A cikkben felidézett események is a Debreceni Népi 
Együtteshez kapcsolódtak. Tévedésünkért az érin-
tettek és olvasóink elnézését kérjük. n

O aNtihaNgszEr. A Vajda Lajos Stúdió 100 éves 
a DADAizmus című rendezvénysorozatának utolsó 
állomásaként valósult meg az Antihangszer című 
kiállítás a Modemben. A debreceni NDK (Neue 
Debreczenische Kunst) művészeinek munkái val 
kiegészült anyagot a már hagyományosnak számí tó 
Zajkert estéjétől láthatja a közönség a művészeti 
intézmény fogadóterében, a kávézóban és a belső 
kertben szeptember 17-éig. n
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