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Kialakul egy erőtér
Több oknál fogva is valódi kihívásnak tekintem a 
Csokonai Színház következő öt évét. A város vezető-
inek megbízásából – művészeti vezetőként – négy 
éve kezdtem el, most igazgatóként folytatom az 
épület rekonstrukciójának előkészítését. Makovecz 
Imre mondta, hogy építészetében nem is annyira a 
térteremtés, hanem a tér-idő folytonosság a legfon-
tosabb. S valóban: egy kulturális közeg meghatározó 
fórumának akár 30-50 évre szóló arculatát kialakí-
tani izgalmas, nemes feladat. Megfontolt döntések 
sorozata. 

A tudatosság eredménye egy-egy évadban az is, 
hogy miért a Tesztoszteron lesz a következő időszak 
vígjátéka, miért az Ory grófja és a Figaro színesíti az 
operák sorát, s miért szeretnénk, hogy a Lear király 
vagy az Augusztus Oklahomában után vegye ki a 
néző – kicsit elhalkulva – a kabátját a ruhatárból. 

Úgy érzem, egyre inkább kialakul egy erőtér, 
amelynek megfelelni már komoly felelősség. Arra 
gondolok, hogy ma nem kell lasszóval kergetni a 
rendezőket, hogy Debrecenbe jöjjenek dolgozni, 
hogy legutóbbi lengyelországi utam során a színházi 
közegben jól tudták, mi az a Deszka, s bár nem ját-
szanak kortárs magyar drámát, jönni szeretnének a 
fesztiválra. Kezd felkapott, divatos lenni a Csokonai. 

Nem véletlen, hogy az én kötődésem is erőtelje-
sebb a városhoz. Nem ide születtem, sokfelé sodort 
az élet, a munkám, de az, hogy ma itt vagyok, 
nem ad hoc döntés, hanem választás eredménye. 
A Nagyerdő a család életterévé vált, a Víztorony-
nyal, a futópályával és a kondiparkkal, ahová a 
kamasz fiammal járok. Európai városnak élem meg 
a mindennapjaimban Debrecent, és azt szeretném, 
ha a színház is egyre markánsabban jelen lenne az 
európai színtéren.

Gemza Péter
a Csokonai Színház igazgatója



Medgyessy nyomában
A családok évének keretein belül a debreceni 
születésű és ezer szállal Debrecenhez kötődő 
művész, Medgyessy Ferenc és családja emlékét 
eleveníti fel a Déri Múzeum. A programmal a 
szobrász halálának 60. évfordulójáról emlékezik 
meg az intézmény. A belvárosi séta során Med-
gyessy alma materében, a nagy hírű Református 
Kollégiumban és a városi köztereken álló műveit, 
azok születésének történetét ismerhetik meg az 
érdeklődők. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának külön-
leges programja tartalmas időtöltést kínál a helyi 
értékek megismerésével. Az október 5-én, délután 
fél háromkor a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
udvaráról induló ingyenes belvárosi emléksétát Fo-
dor Éva Irén művészettörténész vezeti. A program 
regisztrációhoz kötött!

Új időszámítás a 
könyvtárakban
Jelentősen hosszabb nyitvatartási idővel várja ol-
vasóit a Méliusz Juhász Péter Könyvtár szeptember 
3-ától. A Központi Könyvtár ezentúl hétfőn is nyitva 
tart, így a hét hat napján áll a látogatók rendelkezé-
sére, míg a fiókkönyvtárak szombaton is elérhetőek 
lesznek.

A különböző könyvtárhasználói igényekhez 
igazodva, a Központi Könyvtár és a fiókkönyvtárak 
átlagosan 35 százalékkal növelik nyitvatartási idejü-
ket. Egyes fiókkönyvtárak több mint 50 százalékkal 
nagyobb óraszámban lesznek nyitva, a látogatók 
kétharmadát kiszolgáló Központi Könyvtár heti  
12 órával többet szán az olvasókra, ahova ezentúl 
hétfőn is be lehet térni olvasni, kutatni vagy tanulni. 

A könyvtárhasználók kényelmét szolgálja, hogy 
a Központi Könyvtár hétfőn déltől este 8 óráig tart 
nyitva, kedden a teljes könyvtárhálózat reggel 8 órá-
tól este 8 óráig, szombaton pedig minden könyvtár  
8 órán keresztül látogatható – így még több idő jut a 
könyvekre. A fiókkönyvtárak nyitva tartása egységes. 
Az új nyitva tartás egész évben érvényben lesz, tehát 
a nyári időszakban sem változik.

A Központi Könyvtár hétfőn 12–20, kedden 8–20, 
szerdától péntekig 10–18, szombaton 8–16 óra kö-
zött tart nyitva. A fiókkönyvtárak kedden 8–20, szer-
dától péntekig 10–18, szombaton 8–16 óra között 
várja a látogatókat, a Tócóskerti Iskolai és Gyermek-
könyvtár pedig hétfőtől péntekig 7.45-től 17 óráig.

Dzsessz a Sikkben
Az egyik legsokoldalúbb magyar szaxofonos, Bacsó Kristóf 
többször fellépett már az elmúlt években Debrecenben, Oláh 
Kálmánnal létrehozott quartettjét azonban most hallhatja 
először a közönség a Sikk Klub színpadán. A négyes reper-
toárja főként Bacsó és Oláh kompozícióiból áll, melyek a 
mainstream jazz, a magyar népzenei örökség és a kortárs 
klasszikus zene stíluselemeit is rendkívül avatott módon, 
új minőséget létrehozva illesztik egyedi zenei koncepcióba. 
Nagybőgőn az ország egyik legkeresettebb muzsikusa, Barcza 
Horváth József játszik, dobokon pedig a kiváló fiatal tehetség, 
Gyárfás Attila működik közre. 

Bacsó legutóbbi albuma Pannon Blue címmel jelent meg, 
és 2017-ben elnyerte a Gramofon magazin „Az év magyar 
jazzlemeze” díját. Részben erről a lemezről is hallhat darabo-
kat a Sikk Klub közönsége október 11-én, este 8 órától, amely 
felejthetetlen koncertnek ígérkezik a klub éves programjában.
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Benczúr emese első debreceni kiállítása a 
2010-es évek munkáiból ad látványos, a ra-
gyogás kétértelműségét középpontba helyező 
válogatást. A tárlat október 28-ig látogatható 
a Modemben.

Örökzöld gengszter- 
legenda a Csokonaiban
A júliusi magyarországi ősbemutató sikere után a 
Csokonai Színház is műsorra tűzi a Bonnie & Clyde 
című népszerű Brodway-musicalt Harangi Mária 
rendezésében. 

Már a Budapesti Nyári Fesztivál ősbemutató-
jára is a debreceni színház műhelyeiben készültek 
a díszletek és a jelmezek, augusztusban pedig a 
cívisvárosban is megkezdődtek a zenekari próbák. 
A szeptember 28-i bemutató után már a debreceni 
közönség is láthatja a híres-hírhedt gengsztersze-
relem nem mindennapi történetét. Bonnie Elizabeth 
Parker és Clyde Chestnut Barrow személye körül 
már akkor hatalmas kultusz keletkezett, amikor az 
elvadult gyilkos szerelmespár tagjai még aktívak 
voltak. A sajtó követte minden lépésüket, a közbe-
szédet élénken foglalkoztatta az őket övező minden 
kis mozzanat, valósággal ünnepelték őket, haláluk 
után pedig gyorsan legendává váltak.

A Warren Beatty és Faye Dunaway főszereplésé-
vel készült, 9 Oscar-díjra jelölt film alapján készült el 
hét éve a zenés darab, melyet filmes bejátszások is 
gazdagítanak.

A zenét Frank Wildhorn, a szöveget Ivan 
Menchell, a dalszövegeket Don Black írta, a koreo-
gráfiát pedig Cortés Sebastián jegyzi.

Klasszikus zenei 
nagyágyúk
Két kivételes vendégművész szereplésével nyitja 
meg bérletes hangversenysorozatait a Kodály Filhar-
mónia Debrecen: szeptember 11-én Vásáry Tamás, 
18-án Rost Andrea lép fel a Kodály Filharmonikusok 
és a Kodály Kórus kíséretével.

Debrecen város szülötte, a világhírű zongora-
művész, karmester, Vásáry Tamás augusztus 11-én 
töltötte be 85. életévét. E jeles évfordulót szűkebb 
pátriájában is megünnepli az évad nyitókoncertje-
ként. Műsoron: Beethoven művei, közöttük a csodá-
latos IX. szimfónia. 

Átmenet a Vojtinában
Kustár Gábor szobrászművész a Fabula et Figura Műhely bábjátékosa, 
lelkész, a Református Kollégium Általános Iskolájának vallás- és rajz-
tanára. Ahogy Fátyol Zoltán, festőművész írja, Kustár Gábor filigrán, 
apró méretű plasztikái archaikus meditációnak tűnnek emberről és 
természetről. A vallásos érzület terébe vezetik a nézőt, s hatásuk 

két elem, a szent és a profán 
ellentétének egységéből válik 
teljessé. Kustár Gábor egykori 
használati tárgyak és természeti 
elemek összeépítéséből alakítja 
ki szobrait, melyekben átmenetet 
képez a szakralitás és a földi 
anyag együtt megszólaltatott 
művészi ereje.

Az Átmenet című kiállítás 
szeptember 14-én nyílik a Vojtina 
Bábszínházban.

Különleges operaházi keresztmetszet, egyben 
széles horizontú műfaji kitekintés lehetőségét 
hordozza Rost Andrea, és ugyancsak operaénekes 
lánya, Harazdy Eszter közös hangversenye, melyet 
Kovács János, a Magyar Állami Operaház örökös 
tagja vezényel. Az előadás gerincét a nagy, népszerű 
operaáriák adják, ám igazi különlegességet is hordoz 
az este, hisz Harazdy Eszter a klasszikus éneket 
elektronikus zenével ötvözi.

Jegyek korlátozott számban a Kölcsey Központ 
jegypénztárában és a Karakter 1517 Könyvesbolt-
ban (a Nagytemplom mögötti Emlékkertben) kapha-
tók. Bővebb információk: kodalyfilharmonia.hu

Rost Andrea

Let it be! 
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Méhes Márton  

       Új európai horizontok felé indul Debrecen

Gazdag tapasztalataival segíti Debrecen 
pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím elnyeréséért Méhes Márton.  
A főtanácsadó a 2000-es évek elején 
Magyarország berlini kulturális intézetében 
dolgozott. 2007-ben művészeti igazgató-
ként irányította a 2010-es európai kultu-
rális főváros, Pécs kulturális programjának 
tervezését, később a bécsi Collegium 
Hungaricum igazgatója volt 2015-ig.

Hogy került a cívisvárosba? 
Az első pályázati szakaszban Debrecen létrehozott 
egy tanácsadó kollégiumot, és megkerestek engem 
is, legyek ennek a tagja, amit nagyon szívesen elvál-
laltam. Ahogy közeledett az első fordulós határidő, 
komolyabb szerepbe kerültem: egyik szerzője lettem 
a művészeti-kulturális koncepciónak, illetve magának 
a pályázatnak. Debrecen jól vette az akadályokat, és 
továbbjutott, a város vezetőivel egyeztetve pedig arra 
jutottunk, hogy jó lenne folytatni az együttműködést.

Most pedig már közeledünk a végkifejlethez, hiszen 
november 9-én be kell adnunk a végleges pályázatot. 
Decemberben a nemzetközi zsűri ellátogat a város-
ba, aztán pár nappal később még egy prezentációt 
is tartunk Budapesten a zsűri előtt, amelyet egy sor 
kérdés követ. Mindezek után december közepére eldől, 
hogy a három versenyben maradt magyar város – 
Győr, Veszprém, Debrecen – közül melyik kapja meg a 
kitüntető címet. 

Hogy áll a projekt? Hol tart most a pályázat-
írás?
A végleges pályázatnak alaposan kidolgozott anyag-
nak kell lennie; az összes fejezet minden egyes 
kérdésére nemcsak releváns, hanem részleteiben is 
megalapozott választ kell adnunk. Helyi és európai 
partnereket kell felvonultatni, akikkel együttműködési 
megállapodásokat kötöttünk. Fontos, hogy legyenek 
kidolgozott zászlóshajó-projektek és egyéb programok, 
működőképes menedzsmentszerkezet, hiteles költség-
vetés, attraktív kommunikációs és marketingstratégia. 
A lényeg, hogy átfogó, komplex képet adjunk, ami 
minden részletében igazolható. Ez a munka legnehe-
zebb része, mert ötletek, álmok, lehetőségek voltak, 
vannak és lesznek is. De hogy ezekből melyek azok, 
amelyeket ki lehet dolgozni, s megvalósítani úgy, hogy 
partnert is tudunk hozzájuk szerezni, ráadásul még 
egységes koncepcióba is foglalhatók, az valóban nagy 
kihívás. Ehhez a lehető legtöbb impulzusra volt szük-
ség, helyből és Európából egyaránt. Jártunk nemzet-
közi workshopokon, konferenciákon, tanulmányutakon 
– többek közt – Hollandiában, Angliában, Szerbiában, 
Romániában, Szlovákiában és Ausztriában, valamint 
nemzetközi szakértőket hoztunk a városba.

Van elegendő támogatásuk?
A pályázat lakossági támogatása – a folyamatos tár-
sadalmasításnak köszönhetően – szerencsére mindig 
is magas volt, menet közben pedig egy sor debreceni 
kulturális szereplővel egyeztettünk. Az úgynevezett 
programtestületben is elsősorban debreceni kulturális 
intézményvezetők és egyetemi szakemberek foglalnak 
helyet. Nagyon sok ember nagyon sok munkája van az 
EKF 2023-as pályázatban. Több külföldi EKF-szakértő 
segíti a munkánkat, emellett szorosan együttműkö-
dünk több volt, jelenlegi és jövőbeni európai kulturális 
fővárossal és pályázó várossal. 

Mi áll a programkoncepció középpontjában?
Új horizontok felé indulunk ezzel a pályázattal, új 
horizontokat nyitunk Debrecen és Európa számára. 
Szemléletmódokat, nézeteket, tudást és tapasztalatot 
osztunk meg egymással, s ezáltal tágítjuk a horizon-
tunkat. Adunk és kapunk, ami párbeszédet, együtt-
működést feltételez. A projektek keretében elgondol-
kodunk a helyi közösségek lehetőségeiről, de nagy 
európai kérdésekről és a jövő globális kihívásairól is.

Ezek az új horizontok már megjelentek a gazdasági 
téren az előző években; most a BMW érkezéséről szóló 
bejelentéssel ez még inkább világossá vált. Van egy új 
nemzetköziség a városban: részben a nagy nemzetközi 
vállalatoknak, részben az egyetem kapcsolatainak és 
nemzetközi hallgatóságának köszönhetően. 

Olyan erős programot kell összeállítani, ami egy-
szerre helyi és európai is. Ha ugyanis nem tudjuk az 
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       Új európai horizontok felé indul Debrecen

Látványos térkompozícióval gazdagodott Debrecen belvárosa a virágkarneváli héten. A Rózsa utcai térins-
talláció az európa Kulturális Fővárosa pályázatra hívja fel a figyelmet, és arra, hogy a kultúra mindenki 
számára elérhető. A betűkből és számokból álló, vasállványra rögzített kompozíció különlegessége az is, 
hogy debreceni alkotócsoportok díszítették virágmotívumokkal, a négy évszakra jellemzően.

A Modemben, az Impressziók-tárlat megnyitóján

itt élőket, a különböző célcsoportokat megnyerni és 
bevonni, akkor nem járunk sikerrel, hiába jönnek kül-
földi közreműködők. Ha viszont a program csak helyi 
jelentőségű, miért induljon el valaki messzi földről 
hozzánk? Komolyan kell venni a projekt elnevezését: 
Debrecen 2023-ban tényleg egész Európa fővárosa 
lehet! Ugyanakkor nagyon fontosak az egyedi „sztorik” 
is, így akár az évszázadokig meghatározó, Nyugat- 
Európába irányuló debreceni szürkemarha-kereskede-
lem története is megelevenedhet egy programban – 
természetesen abszolút kortárs, 21. századi, nemzet-
közi attrakcióként!

Korábban is pályázott Debrecen a kulturális 
főváros címre. ez a mostani program miben 
más?
Akkor nagyon komoly hangsúlyt kapott a kulturális 
alapú városfejlesztés. Debrecen a számára kedvezőt-
len döntés ellenére megépítette azt, amit eltervezett, 
és ez a mostani pályázatot biztosan erősíti, mert a 
megvalósítási képesség, az elszántság fontos jelzés 
a nemzetközi zsűrinek. Ma viszont az EKF program-
filozófiája már sokkal inkább a szoft-humán progra-
mokról szól, egyfelől a közösségi részvétel, másfelől a 
nemzetközi kooperációk irányából. Szerintem jó esély 
van arra, hogy mindenféleképpen megvalósuló és 
fenntartható programokat tervezzünk be a pályázatba, 
hiszen ezek összhangban lesznek a városi kulturális 

stratégiával is. Ma már a kulturális főváros cím inkább 
eszköz; olyan, mint egy komoly ösztöndíj. Vannak kitű-
zött célok, amelyeket a város szeretne megvalósítani 
kulturális stratégiája keretében, és ha elnyeri a címet, 
az olyan, mint egy rakétamotor vagy turbina: óriási 
lendületet tud adni, s bizonyos folyamatok, melyek 
máskülönben hosszú évek munkájával indíthatók be, 
így akár egy-két-három év alatt is megvalósulhatnak.

Bővebb változat a Dehir.hu hírportálon!



8

Virág 
virágossága 
címmel még 
2011-ben 
készült el a 
DTV doku-
mentum-
filmje, ami 
a kazettás 
mennyezetű 
templomokat 
mutatja be a 
Tiszaháton, Pap Gábor művészettörténész vezetésével. 
A négyrészes sorozat Técsőtől Tákosig azt az örökséget 
ismerteti, amit a reformáció korától egészen a 20. szá-
zad elejéig asztalos-festő mesterek a képírás nyelvén 
fogalmaztak meg.

A filmben olyan páratlan református templomok 
belsejébe és titkaiba nyerhetünk betekintést, mint a 
técsői, a csetfalvai, a tákosi, a csengeri, a csengersimai, 
a gyügyei, a zsurki és a kocsordi.

– A Kárpát-medence olyan értékét tudtuk megmu-
tatni, amely sokak számára nem annyira ismert.  
Aki azonban hallott, olvasott már erről az örökségünk-
ről, és el is tud menni a Tiszahátra egy ilyen temp-
lomba, ha felnéz a mennyezetre, akkor nem biztos, 
hogy tudja, azok a kazetták mit is jelentenek, mit akart 

Díjat nyert a Debrecen Televízió filmje
üzenni több száz esztendővel ezelőtt az asztalos-festő 
mester. Ebből a filmből ez derült ki, ezért nagyon fon-
tos ez az alkotás – nyilatkozta Vojtkó Ferenc szerkesz-
tő-rendező, hozzátéve: nemcsak szép, amit látunk, ha 
felnézünk a mennyezetekre, hanem érték is, méghozzá 
olyan érték, ami ősi, magyar tudást rejt.

A film nem veszített aktualitásából a mai napig 
sem; ezt mutatja a legújabb elismerés, melyet Szat-
márcsekén, a Kulturális Filmek Fesztiválján vehettek át 
az alkotók. A különdíjat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
önkormányzatától érdemelte ki a film: a szerkesz-
tő-rendező mellett Andriska János vágó és grafikus, 
valamint László Béla 
operatőr munkáját is 
dicséri az elismerés.

A Debrecen 
Televízió filmje 
korábban különdíjat 
nyert a 12. Kistér-
ségi és Kisközösségi 
Televíziók Filmszem-
léjén Lakitelken, s 
elkészült DVD-válto-
zata is, mely elérhe-
tő a Médiacentrum 
Debrecen Petőfi téri 
székházában is.



Napszállta 
a Kölcseyben
A több mint 50 nemzetközi díjjal jutalmazott Saul 
fia Oscar-díjas rendezője, Nemes Jeles László 
újra Debrecenbe jön az idei év legmeghatározóbb 
magyar filmjével! Szeptember 28-án a Kölcsey 
Központban díszelőadás keretében láthatjuk – az 
országos premier hetében – a Napszállta című 
filmet, amelyet máris bevett versenyprogramjába a 
velencei és a torontói nemzetközi filmfesztivál is! 
A film vetítése 18 órakor kezdődik a Kölcsey 
Központ Nagytermében; ezt követi a beszélgetés 
az alkotókkal. A moderátor Heller Zsolt esszéista, 
folkesztéta lesz.

A Napszállta története szerint Leiter Írisz (Jakab 
Juli) hosszú évek után tér vissza az Osztrák–Magyar 
Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába 1913 
nyarán. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, 
hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon 
munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár (Vlad Ivanov) 
azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávo-
lítani a városból. Az éj leple alatt egy idegen keresi 
fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle – a lány 

Tudják, hogy működik a zsinórpadlás? Hogy marad 
a toronymagas paróka az operaénekes fején órákon 
keresztül? Találkozott már színházi ügyelővel vagy 
súgóval? Járt már zenekari árokban? Elképzelte már 
magát egy musical táncos szerepében a világot 
jelentő deszkákon? Ha nem, ott a helye a Csokonai 
Színházban szeptember 22-én, a Színházak Éjsza-
káján. S hogy mit kínál a színház a nagyérdeműnek? 
Bepillantást például az ismert színház- és filmren-
dező, Jeles András munkájába, aki Móga Piroskával 
(A Viszkis; Csak színház és más semmi) és Mészáros 
Tiborral próbálja a Júlia kisasszony című darabot a 
stúdiószínházban. A Bonnie & Clyde koreográfusa 
Cortés Sebastián táncra perdíti a bátor jelentke-
zőket, akik a musical premierje után megnézhetik, 
hogyan vették fel a versenyt a profikkal. 

Légy te Orbánné, s próbálj Ráckevei Annával – ez 
is egy program lesz! A Macskajáték, a Játék a kas-
télyban és a Három nővér színészei várják az érdek-
lődőket, hogy közös próba után átadják szerepeiket, 
s  – mankóul – a szövegkönyvüket. 

S hogy ne maradjon titok a színház háza táján, 
a Rapid randiban asztalhoz ülnek a színészek, a 
tárvezetők, az igazgató és a zeneigazgató, velük 
szemben helyet foglalhatnak a kíváncsi nézők, s 
bátran kérdezhetnek. Mindenről.

Idén sem marad el Katona Gábor (ezúttal a 
varázslás és a robotok világába vezető) mozgástré-
ningje és a nagy sláger, a kulisszajárás sem. 

Ez utóbbi természetesen a színészekkel –  
a Színházak éjszakáján a Csokonaiban, szeptember 
22-én.

Ha leszáll az éj, irány a színház!

ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy 
testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Írisz 
nyomozásba kezd, s – bátyja után kutatva – egyre 
mélyebbre húzza a város labirintusa. Írisz számára 
egyedül a tündöklő Leiter kalapszalon tűnik biztos 
pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok 
tárul fel.

Jegyek kaphatók a Kölcsey Központban, 
a Karakter kávézó és az Apolló mozi jegy-
pénztárában, illetve online a 
fonixinfo.jegy.hu oldalon!
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A debreceni női kézisek immár DVSC Schaeffler néven 
vágnak neki a 2018/19-es bajnoki szezonnak. A cél a 
nemzetközi porond elérése. 

Soha, a szakág legjobb időszakaiban sem látott siker-
sorozatot produkáltak a magyar női utánpótlás-váloga-
tottak 2018 nyarán. Először a serdülő együttes nyerte 
meg az U16-os nyílt Eb-t, aztán jött Debrecenben a 
felejthetetlen, mámorító két hét, aminek a végén junior 
válogatottunk U20-as világbajnok lett. Augusztusra is 
maradt a sikerből: a magyar ifjúsági nemzeti csapat 
ezüstérmet szerzett az U18-as vb-n. 

A BL- és bajnoki címvédő Győrhöz újabb sztárok 
csatlakoztak, a Fradi most is ott lehet a nyomukban, de 
feltehetően nem gyengült jelentősen, megtépázott re-
noméja ellenére sem az Érd. De ott vannak a dobogóra 
ácsingózó újgazdagok is. A siófokiak olyan játékoskere-
tet vásároltak össze sztáredzőstől együtt, hogy a csa-
pat helytállhatna a Bajnokok Ligája csoportkörében is 
– 14 külföldi van a keretükben. Létszámban még őket is 
felülmúlják kisvárdaiak a maguk 15 légiósával. (Persze, 
nem kell sokáig számolgatni, hogy a két legutóbb emlí-
tett klub hány játékossal járult hozzá a nyári sikerekhez. 
Sőt, számolni sem kell…)

De erősnek tűnik az idén a Dunaújváros és a Vác 
is, így aztán riválisoknak most sem lesznek híján a 
fiatalokból és rutinos játékosokból összeálló debreceni-
eknek. A nyáron a kétszeres bajnoki ezüstérmes és BL-
csoportkörös egykori Loki két alapembere, Triffa Ági és 
Bulath Anita visszatért Debrecenbe. „Buli” társaságában 
még ketten jöttek el Dunaújvárosból: a kiváló hálóőr, 
Oguntoye Viki, a jelenlegi felnőtt válogatott, Kovács 
Anna. Velük együtt masszív csapat lehet az átalakult 
Loki; ezt már a felkészülési meccsek, például a Fradi 
meglepetésszerű legyőzése is bizonyították. Hiszen a 
gólerős, keményen védekező Despotovic Bulathot kapja 
váltótársnak, Anna Punyko pedig Kovács Annát, így 
aztán Zamfirescu a helyére, irányító pozícióba kerülhet 
az ifjú asszony, Lotte Grigel alternatívájának. A széleken 
lendületes ifjak – Arany Rebeka és Szabó Panna – 
csatlakoztak a rutint képviselő Vantara-Kelemen Éva és 
Varsányi Nóra társaságához, beállóban pedig fősze-
repben lehetnek fiatalok, Tóvizi Petra és Bordás Réka 
személyében. Szóval, okkal lehet bízni abban, hogy a 
szép nyarat eredményes bajnoki szezon követi majd…

A fiatalság és a 
rutin hozhat sikert 

„A klubokban olyan szakmai munka folyik, 
ami megalapozza, hogy a válogatottnál 
ehhez hasonló eredmények születhessenek. 
Az idén éreztem igazán, hogy óriási az 
összefogás a válogatottért, és az egyesü-
letek, a klub edzők is mellettünk állnak” 
– nyilatkozta nemrég az ifisták szövetségi 
edzője, Bohus Bea.

Ezeknek a sikereknek a fényében indul el az idei női 
első osztályú bajnokság. A reményteljes ifjak visszatér-
tek saját klubjaikhoz, ahol a felelősség adott: biztosí-
tani számukra a további fejlődés lehetőségét, hogy ki-
hozhassák magukból, ami bennük van. A Loki jelenlegi 
keretéből öten is a sikerkovácsok között voltak. Az ifik 
között Szabó Dóra, Borgyos Panna és Arany Rebeka lett 
világbajnoki ezüstérmes, junior világbajnoknak pedig 
Tóvizi Petra és Pénzes Laura mondhatja magát. Így az-
tán a debreceniek okkal sorolhatják magukat azokhoz a 
klubokhoz, amelyek részesei a Bohus Bea által említett 
összefogásnak.

A Loki a nyári sikerek után új névadóval, DVSC 
Schaefflerként vág neki a megmérettetéseknek. 

Tavaly ilyenkor azt írtuk: minden idők legütősebb 
bajnoki mezőnyében kell majd helytállni. Nos, ezt most 
csak megismételni tudjuk, hiszen a a világ legerősebb 
bajnoksága tovább hízott; az eddiginél is több topjáté-
kost csábított el a magyarországi „tao-paradicsom”.

szeptember 9., 18 óra 
 Hódos Imre-rendezvénycsarnok 
 DVSC Schaeffler–Békéscsabai ENKSE 
szeptember 16., 18 óra 
 Audi Aréna Győri Audi ETO–DVSC Schaeffler
szeptember 22., 18 óra 
 Hódos Imre-rendezvénycsarnok 
 DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE

Szeptember
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O NéVszpoNzoRt váltott a a női kézilabda-
csapat. A TVP-Gabona Kereskedőház Kft.-vel 
befejeződött az együttműködés, a cég helyét 
a Schaeffler-csoport veszi majd át. Ábrók 
Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője és 
a Schaeffler képviseletében Szabó Péter, az 
FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője egy 
évre szóló szponzori szerződést írt alá. Ahogy 
Szabó Péter fogalmazott: húsz éve működik a 
cégcsoport Debrecenben, egyre több rendez-
vényen próbálnak jelen lenni, s igyekeznek 
minél többet visszaadni abból, amit a várostól 
kapnak.



Ifjúsági világbajnoki bronzérmet szerzett  
a Szombathelyen rendezett seregszemlén 
Fekete Gergő, a DVSE fiatal tehetsége. 

A 18 éves játékos a magyar válogatott 
összes mérkőzésén a kezdőcsapat tagja volt, 
egy kivétellel mindegyik ellenfélnek be is 
talált. A vb után sem volt megállás számára, 
ugyanis csatlakozott a kontinenstornára 
utazó korosztályos válogatotthoz és a fe-
héroroszországi Minszk városában szerepelt 
lapzártánk idején.

– Bronzérem a vébéről nagyon szép 
eredmény, de azért vannak bennem rossz 
érzések, hiszen többre is képesek lehettünk 
volna, többre vágytunk. A célunk az volt, 
hogy világbajnoki döntőt játsszunk, ami vé-
gül nem jött össze. Utólag azért a harmadik 
helynek is örülünk, természetesen. Személy 
szerint a spanyolok elleni elődöntőn játszot-
tam a legjobban; sajnos, azon a meccsen 
egygólos vereséget szenvedtünk.

Az OB I-es csapathoz várhatóan csak 
szeptember közepe felé csatlakozhat Fekete 
Gergő, akinek a 2018/19-es szezon hozhatja 
meg az igazi áttörést a felnőttek között. 

Nagy volt a játékosmozgás a nyáron a 
bajnoki  
8. helyezett DVSE háza táján, de a távozókat 
sikerült minőségi igazolásokkal pótolni. 
A keret átalakulásával az átlagéletkor is 
jelentősen csökkent; a debreceni pólósok az 
egyik legfiatalabb csapatot alkothatják majd 
az első osztályban.

– Nagyon fiatal csapat vagyunk, éppen 
ezért könnyebb lesz beilleszkednem a ke-
retbe. Szerintem az életkorunkból adódóan 
nagyon motivált lesz a társaság; mindenki 
bizonyítani szeretne majd. Remélem, hogy 
jól fog elsülni a szezon, a tavalyi eredménye-
ket, úgy gondolom, nem lehetetlen elérni. 
Nagyon várom már a bajnoki rajtot.

Bronzérmes 
az ifjú pólós

(Fotó: Nagy Anita)

Fekete Gergő: nagyon motivált 
lesz a társaság

Tagadhatatlan, hogy a Nagy-
templom előtti tér a 3x3-as 
kosárlabda világszerte ismert pó-
diuma. A nyárvégi esték csodás 
környezetében zajló meccseire 
nem csupán a debreceni publi-
kum „kattant rá”, de a földkerek-
ség számos országában ismer-
kedhettek meg városunk nevével, 
az itt zajló eseménnyel. Világ-

Bejött Debrecennek 
a 3x3-as kosárlabda

tak: a kontinens legjobb tizen-
nyolc év alatti 3×3-asai is ösz-
szemérték tudásukat, s zajlott az 
U23-as korosztály számára kiírt 
Nemzetek Ligája is. A magyar 
fiúk a hatodik helyen végeztek. 
A lányok a hat állomásból álló 
sorozat végén a második helyen 
zártak, s bejutottak a szuperdön-
tőbe, amit Indiában rendeznek 
meg.

A nagy durranás azonban a 
magyar U18-asok szereplése 
volt. A címvédőként érkező lá-
nyok ugyan nem jutottak ezúttal 
dobogóra, „helyettesítették” őket 
viszont a fiúk, akik az arany-
meccsen 20-18-ra legyőzték 
Szerbiát. Álló ováció fogadta a 
kontinensbajnoki elsőséget hozó 
győzelmet.

Ünnepelhettünk egy má-
sik sikert is: sportdiplomáciai 
győzelemnek számít, hogy 
Debrecen továbbra is megma-
rad a sportág egyik nemzetközi 
centrumának. A kiváló rende-
zések eredményeként ugyanis 
jövőre a felnőtt 3x3-as Európa-
bajnokságot láthatju, 2020-ban 
pedig U18-as világbajnokságot 
rendeznek a cívisvárosban. Öt 
évvel azután, hogy először volt 
itt 3x3-as vébé, visszatér majd a 
városba a korosztály legnagyobb 
seregszemléje. Abban az évben, 
amikor a 3x3-as kosárlabda 
olimpiai sportággá válik a tokiói 
játékokon.

szerte mintegy kétmillió ember 
követi figyelemmel a World Tour 
Masters (most újvidéki sikert 
hozó) sorozatát, így ezek a nézők 
már biztosan tudják, hogy ponto-
san hol is van Debrecen. S tudni 
fogják ezután is, hiszen a FIBA 
két évvel meghosszabbította a 
cívisváros szerződését.

A kosaras víg napok számos 
egyéb rendezvénnyel is párosul-



A hagyományos augusztus 20-i 
salakmotoros viadalra, a  
43. Debrecen Nagydíj 20 futamos 
versenyére ebben az évben is sok 
ezren látogattak ki a Gázvezeték 
utcai stadionba.

Hat nemzet vaspapucsosai 
vetélkedtek, a végén orosz 
siker született. Ám a város sok 
évtizedes múltra visszatekintő 
salakmotorsportja már az első 
futam előtt győzelmet ünnepel-
hetett.

A megnyitón ott volt Papp 
László polgármester is, aki a ver-
seny előtti köszöntőjében közölte, 
a város nem engedi el a debrece-
ni salakmotorsport „kezét”.

– Az elmúlt napokban, he-
tekben kölcsönös egyeztetések 
folytak a motorsportszövetség, 
a helyi vezetők, valamint a város 
között, aminek eredménye, hogy 
megegyeztünk abban, hosszú tá-
von is stabilizáljuk a salakmotor 
jövőjét – mondta a verseny előtt 
a polgármester. – A következő 
évben a város anyagi forrást 

Talpon marad a debreceni 
salakmotorsport
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Hazánk legnagyobb presztí-
zsével bíró salakos megmé-
rettetésén ezúttal Ukrajna, 
Csehország, szlovákia, 
oroszország, Lengyelország 
és Magyarország vaspapu-
csosai küzdöttek a végső 
győzelemért. 

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola váloga-
tott sportolói közül négyen is ott lehettek az 
elődöntőben a berlini atlétikai Európa-bajnok-
ságon.

A hölgyek 100 m gátfutó számában Kerekes 
Gréta jobb eredményt ért el, mint két éve, az 
amszterdami kontinensvetélkedőn, de a fináléba 
nem sikerült bejutnia. Kozák Luca alig maradt le 
a továbbjutó helyről (0.02 másodperc hiányzott 
az 1–8. helyezéssel járó döntőhöz).

Az óriási egyéni csúcsot futó Koroknai Tibor 
esetében 0.05 másodperc hiányzott a fináléhoz 
a 400 m gáton. Testvére, Máté – sérüléséből 
nem teljesen felépülve – szintén bejutott az elő-
döntőbe, s 50 másodpercen belüli remek egyéni 
rekordot repesztett.

A férfi 1500 és 800 méter előfutamai során 
rajthoz állt Kazi Tamás ezúttal nem tudott 
komoly eredményt elérni, akárcsak klubtársa, 
Kácser Zita (3000 m akadály). 

Helytálltak a debreceni gátasok az Eb-n

biztosít a stadion fejlesztésére. 
Közös a cél: legyen minél több 
fiatal versenyzője a debreceni 
salakmotorsportnak. A helyi ve-
zetésben generációváltás megy 
végbe; itt szeretném megköszön-
ni idősebb Tabaka Józsefnek, a 

és címvédő Magosi Norbert (idén 
6. lett), valamint Benkő Roland 
(7.), Kovács Roland (9.), Fazekas 
Denisz (13.) és Bárány Márk (17.) 
képviselte. A Nagydíjat az egyik 
legnagyobb orosz tehetségnek 
tartott Viktor Kulakov nyerte, két 
cseh motoros előtt.

Debrecen Speedway SE elnöké-
nek az elmúlt években végzett 
munkáját. Egy új szervezeti felál-
lással fogjuk a motorsport ügyét 
jó irányba terelgetni – ismertette 
a Papp László.

A magyar színeket a három-
szoros Debrecen Nagydíj-győztes 



Helyzetekből van elég, 
de a gól jelenti a foci lényegét
A válogatott mérkőzések miatt 
meglehetősen hézagos a bajnoki 
menetrend szeptemberben és 
októberben: már csupán négy 
mérkőzés van hátra a harmadoló 
mérföldkőig, a sorozat első köré-
nek zárultáig. Szeptember közepén 
Újpesten játszik a Loki, a hónap 
végén érkezik a Kisvárda, október 
6-án a Groupama Arénában lesz 
a Fradi elleni derbi, s október 
20-án a Paks elleni hazai meccs 
jelenti majd a szakaszhatárt. S 
noha időben az még valóban távol 
van, a magunk mögött tudott hét 
forduló lehetőséget ad arra, hogy 
mérleget vonjunk. 

Két győzelem, négy döntetlen 
és egy vereség, 9–9-es gólmutató 
– mindez 10 pontot hozott a kony-
hára. A helyezés egyébként sem 
mérvadó, főként most, amikor a 
Vidi nemzetközi kupaszereplése mi-
att elmaradt mérkőzések igencsak 
befolyásolhatják a középmezőny 
sorrendjét, s vélhetően – pótlások 
után – a Loki sem tudja őrizni elő-
kelőnek tűnő negyedik helyét.

De hogyan is őrizhetné, ha 
ismét szerény idénykezdésről 
számolhatunk be. A négy itthoni 
meccs közül csak a Diósgyőrt 
sikerült legyűrni (2–0), miközben 
a Mezőkövesd (1–1), az MTK (3–3) 
és a Haladás (1–1) is „pontosan” 
távozott a Nagyerdőről.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy 
pocsék a hazai mérleg, hiszen az 

elhullajtott háromszor két pont 
a végelszámolásnál még sokat 
nyomhat majd a latban. Távolabbi 
időintervallumban: a 2018-as nap-
tári évben bajnokit hazai pályán 
csak kétszer nyert a Loki (mind-
kétszer a DVTK ellen).

Idegenben a 2018/19-es 
szezonban ötven százalékos 
a produkció, ami akár jónak is 
mondható, hiszen a Puskás AFC le-
győzése (1–0) akkor is dicséretes, 
ha tudjuk, hogy a felcsútiak nem 
vitézkednek az idei bajnokságban, 
a Vidi vendégeként ikszelni (1–1) 
pedig jó eredmény, s az egyetlen 
eddigi zakó, a Honvéd elleni ide-
genbeli 0–3 befér a zsákba, hiszen 
viszonylag sokáig, öt fordulón át 
őrizte veretlenségét a Loki. 

Az összesített teljesítmény-
re azonban nem lehet büszke a 
csapat. De mire lehet büszke? 
Az akaratra, a küzdésre minden-
képpen. S ez pontokat is hozott, 
hiszen a hajrágóllal sikerült nyerni 
a PAFC otthonában, így jött össze 
a pontmentés az MTK ellen – igaz, 
Fortuna máskor a vetélytársat 
segítette, s a fehérváriak ellen 
a nyertnek hitt mérkőzésből lett 
döntetlen, az utolsó pillanatokban 
kapott góllal.

De már ott is felvetődött: ha 
kihasználja helyzeteit a Loki, akkor 
a kétgólos előnnyel célba lehetett 
volna gyalogolni, s a Vidi bomba-
góljáról csak mint szépségtapasz-

ról beszélünk, s nem egyenlítő 
találatról.

A helyzetek kihasználása, 
fogalmazzunk udvariasan: nem 
mondható a DVSC erényének. A 
Haladás elleni hazai meccsen is 
volt tucatnyi szögletrúgás, s húsz 
feletti kaput megcélzó lövés, 
adódott vagy öt nagy ziccer – 
ám csak egyszer rezdült meg a 
vendégek hálója. Rendben, hogy a 
tavalyi házi gólkirály, a műtét után 
lábadozó Tabakovic hiányzik a 
csapatból, de ott vannak a többi-
ek, mégsem jön össze a gól. 

Ami a hiányzókat illeti: a foly-
tatásra talán már ismét ott lehet 
a kezdőben a sérüléséből felépülő 
Bényei, a műtét után harcképes 
Jovanovic, kinek szorgos játéka 
nagy segítség a középpályán, s 
több lehetőséget ad a támadás-
építésre is. S ne feledkezzünk meg 
arról is, hogy az idényre újrafor-
málódó hátvédsornak is össze kell 
állnia, hiszen a remek védőmunka 
mellett szinte minden mérkőzésen 
összejött egy-egy nagy hiba, mely-
re lecsapott az ellenfél. Volt, hogy 
sikerült korrigálni, adódott, hogy a 
továbbra is kiemelkedő formában 
védő, gólhelyzeteket ártalmatlaní-
tó Nagy kapus hárított, ám akadt, 
amikor már ő is tehetetlen volt.

Egy szó mint száz: a Loki-nyár 
legfőbb tapasztalata, hogy for-
málódik ugyan a „mi” csapatunk, 
az akarat, a mezőnyfölény és a 
sok-sok nagy ziccer azonban mit 
sem ér, ha nincs utána gól…

Hét meccsen összesen kilenc-
szer nyílott alkalom a Loki-gól 
megünneplésére(Fotók: dvsc.hu)
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O NÉGYSÁVoSÍtÁS. A 471-es főút Debrecent 
és Mátészalkát köti össze. Az út négy ütemben 
megvalósuló felújítása néhány évvel ezelőtt Nyír-
adony és Hajdúsámson között kezdődött el; azóta 
azt a szakaszt már befejezték, de hamarosan 
végeznek a második ütemben készülő, Hajdúsám-
sont tehermentesítő elkerülővel is. A fejlesztés 
harmadik fázisaként a főút Debrecen külterületi 
és a Hajdúsámson elkerülő közötti szakaszát is 
átépítik úgy, hogy a négy kilométeres szakaszt 
négysávosítják. A szakaszindító ünnepségen 
részt vett Tasó László országgyűlési képviselő, 
Papp László, Debrecen polgármestere és Antal 
Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere, valamint 
Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója. 
Papp László polgármester Debrecen és a város 
térségének fejlesztésében fontos fejezetnek 
nevezte a beruházást, s megjegyezte: 2010 után 
Kelet-Magyarországról másként gondolkodik az 
Orbán-kormány, mint az elődei. n

O LétReHoztÁK a debreceni Új Városházán a 
Vállalkozások Információs Pontját, mely az Új Főnix 
Terv gazdaságfejlesztési programjának fontos 
állomása. Papp László polgármester úgy fogalma-
zott, az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a 
kis- és középvállalkozások segítését – a velük való 
rendszeres kapcsolattartás feltételeinek megte-
remtését a város gazdaságfejlesztési feladatait 
koordináló EDC mellett – a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységei útján is.

Mint mondta, az információs pont célja a 
vállalkozói szféra komplex, több hivatali szakte-
rület összehangolt ügyintézését igénylő ügyeinek 
hatékonyabb megoldása, a szakszerű és széles 
körű tájékoztatás. Ezek mellett elsődleges célkitű-
zés, hogy a helyi kis- és középvállalkozások üzleti 
kapcsolatot alakítsanak ki az olyan nagy, a város-
ban gyárat építő cégekkel, mint például a Krones, a 
Thyssenkrupp, a Continental vagy a BMW. n

O KÖRFoRGALoM. Az Új Főnix Terv részeként 
idén is folytatódnak a tavaly megkezdett cso-
mópont-átalakítások Debrecenben. Hamarosan 
egy újabb nagy munka indulhat el: körforga-
lommá alakítják a Pallagi út és a Nagyerdei 
körút csomópontját. A forgalmas csomópont 
(közel van a Klinikai Központ, az egyetem, 
a Nagyerdei Stadion és a Teva is) négyágú 
körforgalom lesz a jövőben. A munka részeként 
a villamospályát és a kerékpáros átvezetést is 
megújítják. Emellett pedig erre az évre tervezik 
még a Létai és a Vámospércsi út, valamint a 
Szoboszlói és az István út csomópontjának 
átépítését is. n

O FeLÚJÍtÁsI MUNKÁK miatt nem üzemel 
október végéig az Aquaticum Termálfürdő kültéri, 
„lóhere” medencéje. A vendégeknek a felújítás elle-
nére sem kell nélkülözniük a nagyerdei termálvizes 
fürdőzést: továbbra is zavartalanul igénybe vehetik 
a hat beltéri, különböző hőfokú medencét. 

O ÁtADtÁK a felújított Nagyerdei Óvodát. Az 
épület – melyben  nyolc óvodai csoport van, ösz-
szesen 220 férőhellyel – kívül-belül megszépült, 
a játszóudvart is korszerűsítették. A közel 1600 
négyzetméter alapterületű óvoda régi szárnya 
az 1940-es években, az új 1976-ban nyílt meg. 
A város tavaly nyert forrást az épület megújítá-
sára, amit az Új Főnix Terv részeként végeztek 
el – mondta az átadón Komolay Szabolcs alpol-
gármester. Bana László, a kivitelező Dryvit Profi 
Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy szoros 
volt a határidő, s a munka során kiderült, hogy 
az épületben nem mindent a korábbi tervrajzok 
alapján építettek meg, de sikerült időre végez-
niük, így a nevelési évet már egy szép, modern 
épületben kezdhetik meg a gyerekek. n
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O FARMeR eXpo. Idén is nagyon népszerű volt 
a rendezvény: több mint 35 ezren látogattak ki 
a Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari 
Szakkiállításra. Vaszkó László vásárigazgató szerint 
kiemelkedő volt a szakmai érdeklődés: voltak olyan 
kiállítók, akik már az első napon többet árultak, 
mint a tavalyi expón összességében. n

O éVADNYItÓ társulati ülés tartott a Vojtina Báb-
színház. Az eseményen, ahol a jubileum jegyében 
születésnapi torta is előkerült, Komolay Szabolcs 
alpolgármester bejelentette, hogy az Új Főnix Terv 
keretében a színház teljes rekonstrukciójának tervei 
elkészültek; a beruházás összege a színpadtechnika 
megújításával együtt több mint 1 milliárd forintba 
kerülne. A felújítást több ütemben tudja megvalósí-
tani az önkormányzat; idén a legsürgősebb munká-
latokra, a beázások megszüntetésére biztosítják a 
forrást – mondta. Mint hozzátette, az önkormány-
zat turisztikai fejlesztési programtervében helyet 
kapott a Vitéz László Bábmúzeum kialakítása, 
amelyet a színház feletti lakások megvásárlásával, 
átépítésével hoznak majd létre. n

O szeReNCsés BICIKLIstÁK. A város a Csonka-
templom elé nem túl régen kerékpárszámlálót tele-
pített, aminek a számlálója mindig ugrik egyet, ha 
elhalad előtte egy bicajos. Ez pedig egy jó üzenet 
annak, aki ott jár, mert érezheti, hogy ő is a város 
kerékpáros közösségének a tagja. Augusztus 14-én 
délelőtt már a százezredik bringás haladt előtt.  
A szerencsés bicikliseket – Karácsony Istvánnét és 
a barátnőjét – Széles Diána alpolgármester köszön-
tötte, s megajándékozta őket egy-egy Debrecen-
pólóval. n

O tÁMoGAtJÁK A peDAGÓGUsoKAt. A National 
Instrument Alapítványa évről évre támogat olyan 
tudományos rendezvényeket, ami felkelthetik a 
gyerekek természettudományos érdeklődését.  
A vállalat számára kiemelt jelentőségű a mérnök-
képzés népszerűsítése. A cég a gyerekek mellett 
megpróbálja a pedagógusokat is motiválni. Ezért 
meghirdetik az NI mentor Program Pedagógusi  
Ösztöndíj programot. Ennek keretében hárman  
10 hónapon át havi nettó 20 ezer forintot kaphat-
nak. Azok pályázhatnak, akik természettudományok 
területén végeznek tehetséggondozást, akár óvo-
dában is. Emellett, akik részt vesznek az NI mentor 
programjában, bekapcsolódhatnak a debreceni 
Agóra Tudományos Élményközpont Tanári Klubjába 
is. A sajtóeseményen, ahol a bejelentés elhangzott, 
Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte: aki manap-
ság műszaki jellegű képzést választ a városban, an-
nak lesz munkája az elkövetkezendő időszakban. n
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O NeMzetKÖzI IsKoLA. Lerakták az országban 
egyedülálló intézmény alapkövét augusztus 31-én. 

Az eseményen Kósa Lajos, a város országgyű-
lési képviselője azt mondta: olyan intézmény épül 
Debrecenben, amely nincs még egy az országban. 
A városnak arra kell felkészülnie, hogy mint minden 
európai középváros, ki tudja szolgálni az ott boldo-
gulni kívánó, más európai országból érkezetteket is.

Papp László polgármester – utalva a 480 évvel 
ezelőtt, 1538-ban alapított Református Kollégi-
umra – úgy fogalmazott, hogy „ma ugyanaz az 
ambíció vezet bennünket, debrecenieket, mint 
elődeinket: az, hogy Debrecen legyen a régió 
gazdasági és szellemi központja. Ugyanazt kell 
tennünk, amit elődeink tettek. Oktatás nélkül nincs 
erős városi polgárság, gazdaság, kultúra. Debrecen 
régen és most is az oktatásba fektet azért, hogy 
jövőt építsen. Bízom benne, hogy ez az új oktatási 
intézmény is szimbóluma lesz a városnak – mondta 
Papp László polgármester.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter arról beszélt, hogy Debrecen elsőként is-
merte fel a megyei jogú városok közül a nemzetkö-
zi iskola jelentőségét. „Iskolát alapítani hit kérdése 
és a hit itt erős. Ennek a városnak komoly tervei, 
elképzelései vannak.” n

O A VÁRosI tANéVNYItÓ helyszíne a Nagy-
templom volt szeptember elsején. Az eseményen 
Papp László polgármester beszédében kiemelte, 
hogy közel 80 ezer fiatal mindennapi élete kötődik 
a város nevelési-oktatási rendszeréhez, a diákok 
pedig egyre korszerűbb épületekben tanulhatnak, 
jelenleg is több iskolában zajlanak felújítási munká-
latok. Mint mondta, összességében az idei és a 
következő évben hat oktatási intézmény felújításá-
ra három milliárd forintot fordít Debrecen önkor-
mányzata. n

O DIeNesBŐL szeNt LÁszLÓ. Megtartották a 
Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában lévő 
oktatási intézmények tanévnyitó ünnepségét. A 
helyszín a Dienes László Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola volt, mely 
szeptember 1-jétől új néven működik tovább. Szent 
László nevét veszi fel. n

O ÖtszÁz CsALÁDNAK segít tanszerado-
mánnyal a Debreceni Karitatív Testület. A 
szervezet önkéntesei augusztusban a nagy-
áruházakban felállított gyűjtőpontokon kérték 
a debrecenieket, hogy egy ceruzával, egy 
füzettel vagy egy radírral segítsék a rászoruló 
családoknak a tanévkezdést. A kezdeménye-
zést 400 ezer forinttal támogatta Debrecen 
önkormányzata. n

O ÚJ MoBILAppLIKÁCIÓt fejlesztett a 
VisitDebrecen: ezen az összes debreceni prog-
ram és szolgáltatás elérhető. Könnyű a keresés 
időpontok, helyszínek és programtípusok 
szerint. Nemcsak a kulturális események között 
válogathatnak a felhasználók, hanem az étter-
mek, bárok és szállások szolgáltatásai között 
is. Az applikációban található információkat a 
VisitDebrecen tölti fel.

Programot bárki eljuttathat a szervezethez, 
hogy azt feltöltsék és közzétegyék. Az appli-
káció, mely mind Android, mind iOS operációs 
rendszeren is elérhető, magyar és angol nyel-
ven jeleníti meg az információkat. n







A korábbi években indult sikeres sorozat idén is 
folytatódik. Szeptember 29-én a Líra könyváruház 
(Piac u. 57.) várja az érdeklődőket. 

A programban lesz gyermekszínházi előadás 
14.30-tól: A tök és a csikó – Mese Mátyás királyról. 
Majd 14.45-től Mesék, népmesék, népmondák Má-
tyás királyról címmel felolvasó színház következik a 
DMK Főnix Gyermekszínpada előadásában.

15 órától a felnőtteket szólítják meg, szintén 
felolvasó színházzal – Miért kell Kohn bácsinak 
négy hűtőszekrény? – a Főnix és a DMK Alföld 
Gyermekszínpada előadásában, Várhidi Attila ren-
dezésében.

16 órától Csiba László professzor új novellás-
kötete (Akit a Nagy Víz elsodort) felolvasó-színházi 
előadással egybekötött bemutatóját tartják, a Deb-
receni Színjátszó Stúdió tagjai közreműködésével.  
A szerzővel R. Simor Katalin beszélget.

18 órától debreceni szerzők felolvasása zárja az 
Olvasás éjszakáját; e mottó jegyében: „A könyvet 
mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, 
aki olvassa”.

Tamus és tanítványai
Képzőművész alkotóként és művészpedagógusként 
is meghatározó tevékenységet fejtett ki az elmúlt 
évtizedek során Debrecen művészeti életében Tamus 
István, akinek 65. születésnapja kitűnő lehetőség a 
visszatekintésre. Két kiállítást is rendeznek Debre-
cenben ez alkalomból: az egyiket a Sesztina Galé-
riában, a másikat a DMK Belvárosi Galériájában. Az 
előbbi önállótárlat lesz, az utóbbi Tamus István 45 
éves művésztanári pályaképének egyfajta vetületét 
rajzolja ki több mint 30 tanítványa műveinek tükré-
ben. A kiállítás október 12-ig tekinthető meg, hétköz-
napokon 10–18 óráig. Szeptember 19-én pedig 
beszélgetést rendeznek Tamus István és a kiállításon 
szereplő tanítványok részvételével.

Egy rókáról és egy farkasról
Tudjuk jól, hogy a farkas erős és vad, a róka pedig ravasz és alamuszi. De 
mi történik, ha egyszer úgy összevesznek, hogy meg sem állnak a bíró-
ságig? Vajon kinek van igaza? Melyikük tudja meggyőzni a bírót a másik 
hamisságáról? És kicsoda a bíró ezen a furcsa tárgyaláson? Nem más, 
mint a majom, aki köztudottan bölcs és megfontolt. Vagy mégsem?

Heltai szelleme hatja át ezeket a rövid, de izgalmas meséket. 
Miközben a róka és a farkas kalandjain nevetünk, nevetségessé válik a 
kapzsiság, a gonoszság és a hiúság is… – első ízben szeptember 23-án, 
vasárnap 11 órakor a Vojtina Bábszínházban.

Ismét lesz 
Olvasás éjszakája

tamus István: eső után
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Folytatódik az eReDő előadás-sorozat a Belvárosi 
Közösségi Házban; október elején már a harmadik fél 
év kezdődik. A szervezők az előadások anyagi forrását 
továbbra is önfenntartó módon kívánják előteremteni: 
belépődíj ezúttal sem lesz, a támogatói hozzájárulá-
sokból igyekeznek fedezni az előadók tiszteletdíját és 
útiköltségét. Az előadások szerdánként 18.30-kor kez-
dődnek a Motolla Egyesület, a Harmóniaház, a Hajdú-
bihari Magyarok Szövetsége és a DMK szervezésében.
O október 3., 
Szent István kora. Szántai Lajos előadása
O október 17.
A Szent Korona. Szántai Lajos előadása
O október 31.
Archeogenetikai vizsgálataink – nemzetközi összeha-
sonlításban. Dr. Török Tibor genetikus előadása
O november 7.
Az avarok, mint a honfoglaló magyarokat megelő-
ző országépítők. Makoldi Miklós régész előadása
O november 14. 
Őseink és a csillagos ég. Gyarmathy István ökológus, 
csillagász előadása
O november 28. 
A magyarok honfoglalása, avagy bemenekültünk-e a 
Kárpát-medencébe, vagy ennek más oka is lehetett? 
Makoldi Miklós régész előadása

Feltárul a múlt



O Szeptember 1–30., minden 
hétvégén, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Szeptember 3–28., minden 
hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Szeptember 6., csütörtök, 16 
óra
női nap. Szaunaprogramok az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O  Szeptember 6., csütörtök, 16.30
Más látószög. rendhagyó tár-
latvezetés P. Szalay Emőke nép-
rajzkutatóval a Déri Múzeumban.

O Szeptember 7., péntek, 10 óra
Itt van az ősz. Kézműves ját-
szóházi foglalkozás a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 7., péntek, 10 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató. 
Bölcsőszínház.

O Szeptember 7., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Szeptember 7., péntek, 20 óra
A Hangfogó band évadnyitó 
retro partija a Fandango Étte-
remben.

O Szeptember 8., szombat
Hortobágyi vadaspark napja. 
Színes családi programok a 
Hortobágy-Malomházban.

O Szeptember 8., szombat, 10 óra
Kölyökklub. Könyvjelző-készí-
tés a Tímárházban.

O Szeptember 8., szombat, 14 óra
Őszköszöntő családi nap az 
Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 8., szombat, 15 óra
becsengettek. tanévkezdő 
játszóház a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

Klub együttműködésével a Bel-
városi Közösségi Ház Pódiumter-
mében.

O Szeptember 10., hétfő, 14 óra
Legkedvesebb nyaralásom. 
nyári élményképek a homok-
kerti felfedezőknek a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 10., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
eric-emmanuel Schmitt: Oszkár 
és rózsa mami. Bérletszünet.

O Szeptember 11., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: talpuk alatt. 
A Közép-Európa Táncszínház 
vendégelőadása.

O Szeptember 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Szeptember 11., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
eric-emmanuel Schmitt: Oszkár 
és rózsa mami. Bérletszünet.

O Szeptember 11., kedd, 19.30
Vásáry 85. Koncert a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O szeptember 11., kedd 20 óra
trainspotting. Filmvetítés a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

O Indul a tanév a RocksulIban. 
sokféle hangszert lehet kézbe 
venni ebben a szezonban is: gitár, 
dob, basszusgitár, ütős hangszerek, 
stúdiótechnika, szájharmonika, 
népi ének, billentyűs hangszerek, 
szaxofon, furulya – s persze, lehet 
éneket is tanulni. a régi tanítványok 
szeptember 10-én 17 órától, az új 
diákok 11-én 17, 12-én 17.30-tól 
iratkozhatnak be. tanévnyitó: szep-
tember 12., 17 óra. 

O Szeptember 8., szombat, 
16 óra
Várjatok még, őszirózsák. 
Magyarnóta- és operettgála a 
Voke Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O  Szeptember 8., szombat, 16 óra
Impressziók. Tárlatvezetés Ger-
ber Pállal a Modemben.

O Szeptember 8., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 8., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Szép estéket, 
debrecen! Évadnyitó gála.

O Szeptember 9., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkoló-
ban.

O Szeptember 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az elveszett 
bárány. Családi előadás. babus-
gató. Bölcsőszínház.

O szeptember 9., vasárnap, 20 óra
eastSideStory – utca-tánc-játék 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don. Előadják: az Eastsiders Hip 
Hop Tánctársulat és vendégeik. 
Közreműködik: Kiss Gergely Máté

O  szeptember 9., vasárnap
életem mezsgyéjén. Gonda Zol-
tán festőművész jubileumi kiállítá-
sa a Kölcsey Központban

O  Szeptember 10., hétfő
nádas Alexandra kortárs fes-
tőművész Hordozható azilum 
című kiállítása a Hal Köz Galé-
riában. Megtekinthető október 
12-éig.

O Szeptember 10., hétfő, 9 és 11 
óra
Vojtina Bábszínház: Pici bonbon. 
A Góbi Rita Társulat vendég-tánc-
előadása.

O Szeptember 10., hétfő, 14 óra
Itt van az ősz, itt van újra. Őszi 
vegyes a Debreceni Nyugdíjas 

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O Szeptember 12., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi. In-
teraktív foglalkozás kicsiknek a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 12., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Igaz történet 
alapján. Közép-Európa Táncszín-
ház vendégelőadása.

O Szeptember 12., szerda, 14 óra
tisztelet és történelem: Kataló-
nia nemzeti ünnepére emléke-
zünk. Ismeretterjesztő előadás a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 12., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
jában.

O Szeptember 12., szerda, 17 óra
Szabó Attila workshopja a Mo-
dem belső kertjében.

O Szeptember 12., szerda, 17 óra
életreform klub esték. Egészsé-
ges életmód-ezotéria-önismeret 
az Újkerti Közösségi Házban.

O  Szeptember 12., szerda, 17 óra
bemutatkozik a SAt 
(Sublimátion Art Team) képző-
művészeti csoport a Józsai Közös-
ségi Ház galériájában. Kiállítók: 
Bagdány Franciska, Bessenyei 
Valéria, Cs. Horváth Judit, Rózsa 
István Tamás, Tarnóczi Tamás. A 
kiállítást megnyitja: Dávid Attila 
Norbert ötvösművész.

O Szeptember 13., csütörtök, 10 
óra
Hangbújócska zenebölcsi. In-
teraktív foglalkozás kicsiknek a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 13., csütörtök, 17 
óra

Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 13., csüt., 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O   Szeptember 14., péntek
Átmenet. Kiállítás Kustár Gábor 
szobraiból a Vojtina Bábszínház-
ban. A kiállítás megtekinthető 
október 31-éig.

O Szeptember 14., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O  Szeptember 14., péntek, 17 óra
Mesevilág. Gyimesiné behina 
éva díszítőfestő kiállítása a 
Tímárházban. Megtekinthető 
október 19-éig.

O  Szeptember 14., péntek, 17.30
ráskai Szabolcs kiállításának 
megnyitója a b24 Galériában.

O  Szeptember 15–16.
A Kulturális örökség napjai 
alkalmából ingyenesen látogat-
ható A vikingek előtt… – Harci 
áldozat a mocsárból  kiállítás a 
Déri Múzeumban.

O Szeptember 15., szombat
Őszi csillagösvény mustra a Hor-
tobágy-halastón.

O Szeptember 15., szo., 10 óra
VI. Lemezbörze a Voke Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Szeptember 15., szo., 10 óra
becsengettek. Kézműves ját-
szóház a Józsai Közösségi Ház-
ban. 

O Szeptember 15., szo., 10 óra
50 éves a csapókerti Kertbarát 

Kör. Kiállítás és jubileumi ün-
nepség a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 15., szombat, 14 
óra
Őszköszöntő értéknap. táncbe-
mutatók, kézműves foglalkozá-
sok a Kismacsi Közösségi Házban.

O  Szeptember 15., szombat, 16 
óra
Impressziók. tárlatvezetés Asz-
talos Zsolttal a Modemben.

O Szeptember 15., szo., 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 15., szombat, 18 
óra
VII. zajkert. A zajágazat legna-
gyobb hazai seregszemléje a 
Modemben.

O Szeptember 15., szo., 19 óra
rákász Gergely orgonaművész 
jótékonysági koncertje a Debre-
ceni Református Nagytemplom-
ban.

O Szeptember 15., szo., 19 óra
Víg Kamaraszínház: Molnár Fe-
renc: Játék a kastélyban. Bérlet-
szünet.

O Szeptember 15., szo., 19 óra
éjszakai fürdőzés az 
Aquaticumban.

O Szeptember 15., szombat, 20.30
Supernem-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O  Szeptember 16., vasárnap
ezek a legszebb éveink? Kiállí-
tás a Modemben. Megtekinthető 
november 25-éig.

O Szeptember 16., vasárnap, 10 
óra
Vojtina Bábszínház: A virágot 
lépő lány. Családi előadás.

O Szeptember 17., hétfő, 17 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Kismama-kaland. Bérletszünet.

O Szeptember 17., hétfő, 14 óra
egészségügyi előadás a Belvá-
rosi Közösségi Ház Pódiumtermé-
ben.

O Szeptember 17., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Molnár Fe-
renc: Játék a kastélyban. Bérlet-
szünet.

O daRuvonulás. Idén is lesznek vezetett túrák a darvak nyomában a Hortobágyi 
nemzeti Park területén. a program előzetes bejelentkezés szükséges, minimum 
létszám 10 fő. Információ és bejelentkezés telefonon (589-000, 589-321), illetve 
ímélben: info@hnp.hu

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi22



O Szeptember 17., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus 
zenei koncert a Homokkerti Kö-
zösségi Házban.

O Szeptember 18., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Szeptember 18., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Molnár Fe-
renc: Játék a kastélyban. Bérlet-
szünet.

O Szeptember 18., kedd, 19.30
Kincseink. rost Andrea és lá-
nya, Harazdy eszter estje a Köl-
csey Központ Nagytermében.

O Szeptember 19-től., szerda
Programok a digitális planetári-
umban. Galilei távcsöves felfede-
zései az Agórában.

O Szeptember 19., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi. In-
teraktív foglalkozás kicsiknek a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 19., szerda, 10 óra
A galamb: ember-állat kulturá-
lis találkozó a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 19., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
jában.

O Szeptember 19., szerda, 
17 óra
életreform klub esték. Egészsé-
ges életmód-ezotéria-önismeret 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 19., szerda, 18 óra
büchler tamás előadása Az 
ígéret földje című kiállításhoz 
kapcsolódóan a Modemben.

O Szeptember 20., csütörtök, 10 
óra
Hangbújócska zenebölcsi. Inter-
aktív foglalkozás kicsiknek a Józsai 
Közösségi Házban.

O Szeptember 20., csütörtök, 13 
óra
Az I. világháború titkai a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O  Szeptember 20., csütörtök, 
16.30
Közelítések a zilahi fazekasság-
ról. Fókuszált séta a Párhuza-
mosok találkozása című kiállí-
tásban a Déri Múzeumban.

O Szeptember 20., csütörtök, 17 
óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 20., csütörtök, 18 
óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 20., csütörtök, 18 
óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 21–23.
zamat street&classic food 
Festival a HALL-Északi Rendez-
vénytéren.

O Szeptember 21., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Szeptember 21., péntek, 17 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Magyar dráma napja. Ingyenes 
rendezvény.

O Szeptember 22., szombat
Őszi virágok útja. Gyalogtúra a 
Hortobágy folyó mentén a Horto-
bágyi Nemzeti Parkban.

O Szeptember 22., szombat
Csokonai Színház és Horváth 
Árpád Stúdiószínház: Színházak 
éjszakája.

O Szeptember 22., szombat, 10 
óra
Kölyökklub. Agyagozás a Tímár-
házban.

O Szeptember 22., szombat, 10 
óra
cserebereparti és turi buli a 
Nagymacsi Közösségi Házban.
Közösségi kert. tudásmegosztás, 
kertészeti tanácsadás a Nagy-
macsi Közösségi Házban.

O Szeptember 22., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Szélforgók. 
Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában.

O Szeptember 22., szombat, 15 
óra
évadnyitó motolla. Őszi játékok 
kicsiknek és nagyobbaknak a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 22., szo., 15 óra
Kézműves klub nemcsak gyere-
keknek. csuhéfonás az Ondódi 
Közösség Házban.

O Szeptember 22., szombat, 15 
óra
XIV. csapókerti szomszédsági 
nap. Őszi szabadtéri ünnep a 
Süveg utcán.

O Szeptember 22., szo., 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 23., vas., 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkoló-
ban.

O Szeptember 23., vas., 10 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Családi előadás.

O Szeptember 23., vas., 10.30
Vasárnapi tudomány: építs egy 
robotot! Ismeretterjesztő prog-
ramsorozat az Agórában.

O Szeptember 24., hétfő, 17 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
toljad, kisanyám! Bérletszünet.

O Szeptember 25., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Bérletes elő-
adás.

O Szeptember 25., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Szeptember 25., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: centenarium 
medicinae. Zártkörű rendezvény.

O Szeptember 26., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi. In-
teraktív foglalkozás kicsiknek a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 26., szerda, 10 óra
Kreatív kemencés délelőtt óvo-
dások számára a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O koRonás galamb. a világ 
legnagyobb galambjának tojásából 
bújt ki egy aranyos fióka a debreceni 
állatkertben
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O Szeptember 26., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Bérletes elő-
adás.

O Szeptember 26., szerda, 17 óra
életreform klub esték. Egészsé-
ges életmód-ezotéria-önismeret 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 26., szerda, 18.30
eredő. Feltáruló magyar múlt 
nyitóelőadás a Belvárosi Közös-
ségi Ház Pódiumtermében.

O Szeptember 26., szerda, 19 óra
YoUday. A debreceni egyetem 
nyitóünnepsége a Nagyerdei 
Stadionban.

O Szeptember 27., csütörtök, 10 
óra
Hangbújócska zenebölcsi. In-
teraktív foglalkozás kicsiknek a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 27., csütörtök, 10 
óra
Mesematiné. A Magyar népme-

se napja alkalmából játékos 
könyvtári foglalkozás óvodá-
soknak a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 27., csütörtök, 14 
óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Bérletes elő-
adás.

O Szeptember 27., csütörtök, 15 
óra
Szeptember végén. Vers-elek a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 27., csütörtök, 16 
óra
női nap. Szaunaprogramok az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O Szeptember 27., csütörtök, 17 
óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 27., csütörtök, 18 
óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 27., csütörtök, 18 
óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 27., csütörtök, 18 
óra
Libanoni keringő. Filmvetítés a 
Modemben.

O Szeptember 28., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 

és egy farkasról. Bérletes elő-
adás.

O Szeptember 28., péntek, 14 óra
rendhagyó Kutatók éjszakája 
az Agórában.

O Szeptember 28., péntek, 14 óra
Mese, mese, mátka. A debrece-
ni népmesePont Ünnepélyes 
átadója a Józsai Közösségi Ház 
belső tereiben és a Józsaparkban.

O Szeptember 28., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Bérletes elő-
adás.

O Szeptember 28., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O szeptember 28., péntek, 18 óra
napszállta. díszelőadás a Köl-
csey Központban. A vetítést kö-
vetően beszélgetés az Oscar-díjas 
rendezővel és alkotótársaiva

O Szeptember 28., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Mechnell–
black–Wildhorn: bonnie & 
clyde-bemutató. Csokonai Vitéz 
Mihály-bérlet.

O Szeptember 29., szombat
Szakvezetéses terepmadarász-
túra a Hortobágy-halastavi tanös-
vényen.

O Szeptember 29.–október 1.
Orosz zenei fesztivál 2018: 
rachmaninov 145, a Kölcsey Köz-
pont Nagytermében.

O  Szeptember 29., szombat, 10 
óra
Fekete edények nyomában. 
Korongozás ifj. Fazekas István 
fazekas népi iparművész közre-
működésével a Párhuzamosok 
találkozása című kiállításban a 
Déri Múzeumban.

O Szeptember 29., szombat, 10 
óra – szeptember 30.
I. nagymacsi puliszkafesztivál 
és szüreti mulatság.

O Szeptember 29., szombat, 16 
óra
Őszi nótagála. Magyarnóta-est 
a Voke Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O Szeptember 29. szombat, 17 
óra
A zene világnapja. 

O VÁLoGAtÁs A MűHeLY-
tItKoKBÓL. 
Az Elméleti Galériában szept-
ember 9-én 11 órakor nyílik 
a Debreceni Új Fotóműhely 
tárlata. Megnyitja Seress Géza 
fotóművész, zongorán közre-
működik Kozma Dávid. 

O PIncse Ilona debreceni festőnő képeiből a Piac utcai benedek elek könyvtár-
ban nyílt tárlat

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 29., szombat, 19 
óra
rachmaninov hite. A Kodály 
Kórus koncertje a Református 
Nagytemplomban.

O Szeptember 29., szombat, 19 
óra
Csokonai Színház: Mechnell–
black–Wildhorn: bonnie & 
clyde. Thuróczy Gyula-bérlet.

O Szeptember 29–30.
Vezetett túrák a darvak nyo-
mában a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban.

O Szeptember 30., vas., 10 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Családi előadás.
Vojtina Bábszínház: A virágot 
lépő lány. Családi előadás.

O Szeptember 30., vasárnap, 
10.30
Vasárnapi tudomány: Mi fán 
terem? Ismeretterjesztő prog-
ramsorozat az Agórában.

O Szeptember 30., vasárnap, 19 
óra
rachmaninov élete. Lukácsházi 
Győző előadása a Kölcsey Köz-
pont Báltermében.
19.30-tól rachmaninov hangja. 
Anatolij Fokanov és Virág eme-
se koncertje.

O Október 1–31., minden hétköz-
nap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Október 1., hétfő, 19.30
rachmaninov zenekara: A zene 
világnapja. A Kodály Filhar-
monikusok koncertje a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Október 2., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Színházterem.

O  Október 2., kedd, 16 óra
Porkoláb Ferenc szűrkészítő 
kiállításának megnyitója a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
jában. A kiállítás megtekinthető 
november 5-éig.

O Október 3., szerda, 17 óra
debreceni építészmérnöki tan-
szék workshopja a Modem belső 
kertjében.

O MéG LÁtHAtÓ tÁRLAtoK

A nyugalom szigete. Kö-
kényné Szarka emma fest-
ménykiállítása
– Voke Egyetértés Művelődési 
Központ, október 2-áig

Mesés (b)irodalom. Med-
gyessy Ferenc szobrászmű-
vész emlékkiállítása
– Déri Múzeum, december 
31-éig

A piramisok országában
– Déri Múzeum, december 
31-éig

A Vikingek előtt. Harci áldo-
zat a mocsárból
– Déri Múzeum, október 14-
éig

A magyar népi kerámia 
emlékei két magángyűjte-
ményben
–  Déri Múzeum, december 
31-éig

california blue. rákos éva 
festőművész kiállítása
– MTA Dab Székház, szeptem-
ber 18-áig

Impressziók. Monet-tól Van 
Goghig, Matisse-tól Warho-
lig kiállítás
– Modem, szeptember 23-áig

Az ígéret földje. 
Videóművészet Izraelből, 
Izraelről kiállítás
– Modem, október 14-éig

benczúr emese Let it be 
kiállítása
– Modem, október 28-áig

O Október 3., szerda, 18 óra
dor Guez előadása Az ígéret 
földje című kiállításhoz kapcsoló-
dóan a Modemben.

O Október 4., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Október 5., péntek
távcsöves égboltkémlelés. Őszi 
csillagösvény mustra a Horto-
bágyon.

O Október 5., péntek, 14.30
belvárosi emlékséta Fodor éva 
Irén művészettörténésszel. A 
Múzeumok Őszi Fesztiválja prog-
ramja. Indulás a Medgyessy Fe-
renc Emlékmúzeum udvarából.

O Október 6–28., minden hétvé-
gén, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Október 6–7.
Vezetett túrák a darvak nyo-
mában a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban.

O Október 6., szombat, 9 óra
V. VOKe Musical és Színjátszó 
Fesztivál a Voke Egyetértés Mű-
velődési Központjában.

O  Október 6., szombat, 10 óra
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 
programja: Szarmata és germán 
rituálék nyomában. tematikus 
nap a Déri Múzeumban.

O Október 6., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Őszi levelek. 
Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában.

O Október 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Október 7., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: ragacssá-
gok. Ismeretterjesztő program-
sorozat az Agórában.

O Október 9., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Színházterem.

O Október 9., kedd, 19.30
Musica d’europa. Koncert a Köl-
csey Központ Nagytermében.

O Október 10., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: egy rókáról 
és egy farkasról. Színházterem.

O  Október 10., szerda, 16.30
Pincétől a padlásig: csoda-
kamra a pincében. Különleges 
üveg- és ásványgyűjtemény a 
Déri Múzeumban.

O Október 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Október 11., csütörtök, 19 óra
egy életed van! dr. csernus 
Imre előadása a Lovardában. 

O Október 13., szombat, 19 óra
Avagy mért ne próbáljuk meg-
érteni a nőket? csányi Sándor 
önálló estje a Voke Egyetértés 
Művelődési Központjában.



Úton, útfélen, félúton. szabó Roland alkotásaiból nyílik tárlat az élettudományi Galériában 
szeptember 8-án 15 órakor. A megnyitón közreműködik szabó Krisztián gitáron. A kiállítás 
három hétig, szeptember 28-ig látogatható

Akadémiai 
klubélet
Az elkövetkező hetekben 
is sokféle programot kínál 
az MTA DAB Székházának 
klubja. 

Emberi, művészi üzenetek 
Vásáry Tamás zongora-
művésztől és karnagytól. 
Könyvbemutatóval egybe-
kötött beszélgetés, vezeti: 
Cs. Tóth János művészeti 
író, szeptember 10-én 16.30 
órától. Közreműködik: Ju-
hász Árpád, színművész. 

Az elveszett fonalaink 
nyomában. D. Király Sándor 
festőművész 60 éves szü-
letésnapi kiállítását szintén 
Cs. Tóth János  nyitja meg 
szeptember 19-én 15 
órától. Közreműködik: Virágh 
Tibor előadóművész.

A szumátrai orángutá-
noktól a komodói sárkányo-
kig – Kalandozások Indoné-
ziában címmel Sipos László 
tart előadást szeptember 
19-én 16.30-tól. 

Válogatás a XX. szá-
zadi magyar líra gyöngy-
szemeiből. Mohai Gábor 
előadóestjét szeptember 
27-én 16.30-tól láthatjuk és 
hallhatjuk.

Hangfoglaló a Víztoronyban
A Nemzeti Kulturális Alap negyed-
évszázados fennállását számta-
lan eseménnyel ünnepli: kiállítá-
sokkal, filmvetítésekkel, szakmai 
beszélgetésekkel, könyvbemu-
tatóval és, persze, koncertekkel 
szerte az országban és a határon 
túl is. A 25 napos turné keretében 
– többek között – Veszprémtől 
Pécsen és Szegeden át Debrecen-
be, sőt még Nagyváradra is ellá-
togatnak a zenészek, hogy részt 
vegyenek a kezdeményezésben.

A rendezvénysorozat kiemelt 
helyszínén, a Nagyerdei Vízto-
ronyban október 5-én a turné 
egyik leggazdagabb, egész napos 
programja fog megvalósulni.

A Backstage-fórum törté-
netében először  rendeznek 
Debrecenben szakmai beszél-
getést, ahol szó lesz – többek 
között – a Hangfoglaló program 
sikersztorijairól és a produceri, 

dalszerzői munka rejtelmeiről. Ezt 
követően – a délután folyamán – 
poptörténeti emlékpontavatásra, 
filmvetítésre és a Hangok és 
ütemek 3. című zenei interjúkötet 
bemutatására is sor kerül, mely 
a Magyar Könnyűzenei Örökség 
Megőrzését Támogató alprogram 
oral history sorozatának új köny-
ve. A debreceni közönség pedig 
szintén megnézheti a Somló 
Tamás életének ritka pillanatairól 
készült fotókat.

Este egy izgalmasan ek-
lektikus koncertsorozat várja 
a popmetál, a rock’n’roll és az 
elektronika kedvelőit. A Víztorony 
kerthelyiségében ugyanis fellép 
a Blahalouisiana, a Fish!, illetve 
színpadra áll a folkot és a rockot 
ötvöző Petruska András. A bulit 
éteri future-electronicájával az 
Atreyu’s Horse by iamyank zárja 
majd.

Fellép a Víztoronyban a Blahalouisiana is

(Fotó: Sinco)



Mire emlékszik vissza a legszívesebben?
Ha visszagondolok erre a nyárra, nem külön-
külön villannak be az események, hanem 
egy hatalmas, egybefüggő mosoly jelenik 
meg: öröm, szép idő, áldás és nagyon sok 
ember. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki 
részt vett az eseményeken, s visszajelzései-
vel segítette a munkánkat.

Miben volt más, mint a korábbi nyarak?
Idén eleve több rendezvényünk volt, mert a 
nemzetközi kórusversenyre és a katona-ze-
nekari fesztiválra is idén került sor. Negyven 
előadásunk volt a szabadtéri színpadon, 
emellett mi koordináltuk a tiszafüredi 
halas- és a hortobágyi lovasnapokat is. Alig 
fejeződött be a katona-zenekari fesztivál 
vasárnap, hétfőn máris indult a karneváli 
hét. Nem volt egyetlen nap szünet sem.

Hányan dolgoztak az idei nyár programjai-
nak sikeréért?
A Főnix csapatában összesen hetvennégyen 
vagyunk, de ebben benne van a portaszolgá-
lat, az Apolló mozi és a VisitDebrecen stábja 
is. Nagyon szép munkát végeztek a kollégáim, 
akik ott voltak mindenhol, éjjel-nappal, ha kel-
lett. Büszke vagyok arra a fajta összetartásra, 
hogy amikor helyzet van, nálunk nem számít, 
hogy valaki a műszaki vagy a marketing 
részlegen dolgozik: ha kell, mindenki jön, és 
kérdezi, mit segíthet. Nagyon jólesik, hogy 
amikor megköszönöm a kollégáimnak a mun-
kát, sokszor azt kapom vissza: én köszönöm, 
hogy ebben a csapatban dolgozhatok. 

Nem volt 
egyetlen nap 
szünet sem

Hogyan értékeli, milyen volt az idei virágkar-
neváli hét? 
Debrecenben a fieszta és az ünnep valós 
gyökerei összekapcsolódnak, kiegészítik 
egymást. Augusztus 20-án ünnep van, ami 
a magyarságról és a kereszténységről is 
szól, ugyanakkor mai, modern karnevál is. 
Mindkettőt igyekszünk erősíteni. Jártunk Esz-
tergomban, ahol Nagyboldogasszony napján 
Erdő Péter bíboros megáldotta a Szent Ko-
ronát és a világ magyarságát szimbolizáló, a 
Napba öltözött asszonyt ábrázoló virágkocsit. 
Debrecenben több helyen kiállítottuk néhány 
tavalyi virágkocsi szobrait, melyeket ismét 
fel lehetett díszíteni – együtt, közösen. Nagy 
hangsúlyt fektettünk a közösségi programok 
sorában az érzékenyítésre is: a városháza 
udvarán például a csökkent látóknak szervez-
tünk díszítőprogramot. De ne feledkezzünk el 
a Galibáról sem, amelyre nemcsak az iskolák 
csoportjai jelentkeztek, hanem más közös-
ségek is: gyönyörű és megható volt például 
a koraszülöttként gyerek és szüleik felvo-
nulása. Mára a Galiba hatnapos, minőségi 
programokkal teli fesztivállá fejlődött; sokan 
eleve rászervezik a nyarat, ilyenkorra hívják 
a barátokat, rokon gyereket. De említhetem 
a Biblia virágait bemutató kiállítást, Böjte 
Csabát atyát is, aki a gyermekeivel érkezett, 
vagy a karneváli virágültetést a közös földbe: 
mindez rólunk szólt, akik emberek vagyunk.

Figyelnek a visszajelzésekre? 
Természetesen! Itt van például a Karneváléj: 
nagyon sikeres a gála a stadionban, de úgy 

tapasztaltuk, igény van az esti belvárosi 
felvonulásra. Ezért is hoztuk össze a Ráadást 
augusztus 21-én a főtéren, felvonulással, 
tánccal, koncertekkel. Csodálatos élmény 
volt – és az sem semmi, hogy tömeg után 
egyetlen palack sem maradt ott a földön… 
Fontos, hogy a debreceniek is megtalálják 
önmagukat ezekben a rendezvényekben, 
és magukénak érezzék az ünnepet. Ne azt 
lássák benne, hogy elállták az egyik kocsi-
bejárómat, hanem mondják azt, felajánlom 
a másikat is... Megható volt, amikor egy 
idős néni azzal szólított meg, hogy számára 
az volt a legszebb: megint debreceninek 
érezhette magát, és magyarnak. 

Azt szokták mondani, hogy amikor véget ér 
a virágkarnevál, másnap rögtön elkezdődik 
a következő szervezése. Van már elképzelése 
arról, jövőre milyen lesz?
Szeretnénk még pazarabb, még lát-
ványosabb programot összeállítani. 
Próbálunk majd segíteni, útmutatást adni 
a virágkocsikat indító cégeknek, hogy ne 
aprózzák el; inkább egy-egy nagyobb, látvá-
nyos figurára koncentráljanak (mint, mond-
juk, a tigris volt idén), mert a tapasztalatok 
is azt mutatják, hogy azok jobban el tudják 
varázsolni a nézőket. Jó lenne az is, ha 
fokozatosan át tudnánk állítani korszerű és 
környezetbarát meghajtásra a virágkocsikat. 
2019-ben ráadásul az ötvenedik karnevált 
rendezzük meg, azon vagyunk tehát, hogy a 
virágkarnevál az ország legnagyobb ünnepe 
legyen. 

Több tízezer embernek nyújtott 
felejthetetlen élményt az idei 
nyár Debrecenben. Bódor Edit-
tel, a Főnix Rendezvényszerve-
ző ügyvezetőjével munkáról, 
élményekről, tapasztalatokról 
és tervekről beszélgettünk.

27
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O VIRÁGÜLtetés az összetartozás jegyében. 
A virágkarneválra érkezett külföldi fellépők nem 
jöttek üres kézzel Debrecenbe: a szervezők kérésére 
hoztak az otthoni anyaföldből, s így tizenkét helyről 
származó földbe ültettek rózsákat a Székelyek 
parkjában augusztus 17-én este. n

O FéNYes BRINGÁK. A karneváli héthez kap-
csolódva látványos programmal kedveskedtek a 
szervezők a debreceni bicikliseknek. A kerékpárosok 
augusztus 17-én késő este kivilágított járgányokkal 
vonultak végig Debrecenen, hogy látványos módon 
hívják fel a figyelmet a biciklizés jótékony hatásaira, 
valamint a biztonságos közlekedésre. n

O A MIKepéRCsI CsÁRDÁs Béres András nép-
rajzkutató 1950-ben készült, egyik legsikeresebb 
koreográfiája. A tiszteletére szervezett emlékév 
egyik különlegessége volt az ehhez kapcsolódó 
Guinness-rekord megdöntése. 2009-ben 318 
táncos ropta egyszerre a mikepércsi sportpályán a 
csárdást, a karneváli héten pedig a Kossuth téren 
gyűltek össze a néptáncosok, s 326-an állították 
fel az új rekordot. n

O FéNYFestés. Évről évre gazdagodik a karneváli 
hét egyik nagy attrakciója. Ismét tízezrek csodálták 
az immár nemzetközivé vált eseményt: a Nagy-
templomon Bordos László Zsolt 3D mapping művész 
munkái mellett Nagy András, a francia Cyril Meroni, 
a horvát Filip Roca és a Berlinben élő Battha Gáspár 
alkotásai kápráztatták el a nézőket. n

  Augusztus Debrecenben
sok mindenre emlékezhetünk vissza, ha fel-
idézzük az idei nyár, az idei augusztus esemé-
nyeit. Bor- és dzsesszfesztivál, sörkarnevál, 
katona-zenekari fesztivál, Galiba, virágülte-
tés, fényfestés, tündérkert a régi városházán 
– csak néhány a sorból, mi mindent kínált a 
város az itt élőknek és az ide látogatóknak.

O GALIBA. Lovas szekér, színes virágok, léggöm-
bök és sok-sok vidám gyerek: idén is nagy sikere 
volt a Galiba Gyermekfesztiválnak. Ahogy tavaly, 
most is a Nagyerdei Stadion Északi kapuja előtti 
tér volt a rendezvény helyszíne, ahol csaknem 40 
csoport vonult fel, s teremtett vérbeli karneváli 
hangulatot. n
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O ÚJABB ReKoRD született a mikepércsi csárdás 
után a karneváli héten: az ország leghosszabb, 13 
méteres hosszú kürtős kalácsát a Farkaslakán élő 
Kovács család sütötte meg a Kossuth téren. n

O IDéN az Emberi Erőforrások Minisztériuma is 
indított virágkocsit a karneválon: ezzel a Családok 
évére hívták fel a figyelmet. A kocsit Papp László 
polgármester és Novák Katalin, az Emmi államtit-
kára mutatta be a sajtónak. n

O KARNeVÁLéJ. A nagyszabású gálán újra látni 
lehetett a kompozíciókat a Nagyerdei Stadionban; a 
műsorban kétezren működtek közre. Az ünnepélyes 
megnyitón Papp László polgármester elmondta: 
nagyon büszke Debrecenre, mert nincs még ilyen 
város a Kárpát-medencében, ahol ilyen méltó mó-
don és ilyen sokan egyszerre ünnepelnék augusztus 
20-át. Idén is itt adták át a legszebb virágkocsinak 
és a legjobb művészeti csoportnak járó díjat. Előb-
bit a Krones kompozíciója, utóbbit a Debreceni Népi 
Együttes nyerte. n

O VIRÁGKARNeVÁL. Színpompás volt a karnevál 
idén is: a 16 virágkocsit nagyrészt élő virágokkal dí-
szítettek. A menet – hagyományosan – a biciklisek 
felvonulásával kezdődött, őket a veterán autók és 
motorok követték. A virágkocsikat hazai és külföldi 
művészeti csoportok kísérték. n

O NeMzetI ÜNNepÜNK alkalmából augusztus 
20-án megkoszorúzták Szent István király dom-
borművét a Déri téren. Ünnepi beszédében Papp 
László polgármester rámutatott, hogy Debrecen 
városának kötelessége felkarolni azokat a magyar 
testvéreit, akik ma nem a magyar állam határai 
között élnek. Bejelentette: itt az ideje, hogy István 
királynak köztéri szobra legyen Debrecenben, ezért 
javaslatot tesz majd a közgyűlésnek, hogy vállaljon 
a szobor felállítására kötelezettséget. n

O RÁADÁs. Együtt táncolt a város augusztus 21-
én este. Mint Bódor Edit, a karnevál főszervezője 
elmondta: az utóbbi években az esti programok 
átkerültek a Nagyerdőbe. A Karneváléj rendkívül 
népszerű, mégis sokan hiányolták az esti belvárosi 
felvonulást. Az eseményen a karnevál táncosai, 
hagyományőrző csoportjai és tíz virágkocsi vettek 
részt. n

  Augusztus Debrecenben



O zAJKeRtészeK seReGszeMLéJe
A „zajágazat” legnagyobb hazai – időközben 
nemzetközivé duzzadt – seregszemléjét szep-
tember 15-én már hetedik alkalommal tartják 
a Modemben. A programok 18 órakor kezdőd-
nek, s félóránként váltják egymást a kurzus 
zajkertészei: Milzenvirgil, Nojzerr Live Act, Mujko 
(Románia), Lee Kajko & Indielyanos, UEUM, 
Nikolas List (Egyesült Államok), Slow Slow Loris 
(Németország), Fluidian (Románia), Lyuhász 
Lyácint Bt. & Friends, DRJ (Dub Székház), és 
lesz Túlerő projekt is az NDK képzőművészei 
jóvoltából. Az ezer forintos belépő feljogosít az 
aktuális kiállítások megtekintésére, melyek  
18 óráig állnak a látogatók rendelkezésére.  
Az Impressziók kiállításon 16 órától Asztalos 
Zsolt képzőművész tart tárlatvezetést; az erre 
váltott jegy érvényes a Zajkertre is! ■

Ősi rituálék nyomában
„A Vikingek előtt” ...Harci áldozat a mocsárból című 
időszaki kiállításhoz kapcsolódóan várja látogatóit 
történelmi nappal október 6-án a Déri Múzeum. 
A múzeum előtt a Norde Gard hagyományőrző 
egyesület áldozati szertartást mutat be. A szarmata 
és germán rituálék nyomába eredő programban 
fegyver- és leletbemutatókon, tárlatvezetéseken, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon és vetített 
képes előadásokon is részt vehetnek a látogatók.  
A különleges esemény délelőtt 10 órától 14 óráig 
tart majd a Múzeumok Őszi Fesztiváljának jegyé-

Az Arany János utcai lakásszínház pazar program-
mal készül a vakáció utáni időszakra is. Szeptember 
16-án régi ismerőst üdvözölhetünk a színpadon: Trill 
Zsoltot, aki Balsai Mónival közös estjén Polcz Alaine 
és Mészöly Miklós levelezését állítja középpontba 
egy legendás, de zsarnoki szerelemről. 19-én a ko-
rábban nagy sikerrel játszott Testvérestet láthatjuk 
újra Scherer Péter, Katona László (képünkön) és 
Simkó Katalin játékával. Másnap, azaz szeptember 
20-án két előadást is megnézhetünk egymás után: 
a Gyáva és a Kézmosás fontosságáról című dara-
bokat (Scherer Péterrel, Katona Lászlóval és Kovács 
Krisztiánnal). Október elsején Tenki Réka érkezik az 
Egy asszony életével, 14-én pedig Lázár Kati hozza 
el Jászai Mari-estjét, a Kripli Marit. Bővebb informá-
ció, jegyrendelés: veghveronika@zenetheatrum.hu

Megint lesz Testvérest

Fotó: Jakkel Rudolf

Kutatók éjszakája
Kesztyűvel vezérelhető számítógépes pingpong, 
gitározó robot, kerékpárral hajtható versenyautó, 
mágneses golyópálya, LEGO-ból készült 3D nyom-
tató és üdítőautomata – néhány példa azokból a 
projektekből, amelyeket középiskolás diákok vonul-
tattak fel az elmúlt években a Kutatók éjszakáján 
az Agórában. Az élményközpontban idén is fiatalok 
és tanárok mutatják be a nagyközönségnek saját 
fejlesztéseiket, találmányaikat, egyedi kísérleteiket, 
tudományterületük érdekességeit, népszerűsítve 
a természettudományokat. Ha van egy jó ötleted, 
te is bátran jelentkezz kiállítónak a kapcsolat@
agoradebrecen.hu e-mail címen!

Emellett az Agóra munkatársai is készülnek a 
Kutatók éjszakájára ismeretterjesztő előadásokkal 
különböző témákban: szó lesz a csillagok fejlődésé-
ről, a 3D nyomtatásról, az egyensúlyról, és kiderül, 
hány láthatatlan „lakóstársunk” van. 

A rendezvény szeptember 28-án, pénteken 14 
órakor kezdődik az Agóra Tudományos Élményköz-
pontban. Az érdeklődők a Kutatók éjszakája hiva-
talos weboldalán tudnak regisztrálni az ingyenes 
programokra.
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O IMpResszIÓK. Az évtized tárlataként 
emlegetett kiállítás tovább, október 7-ig 
lesz látogatható a Modemben. olyan 
művészek alkotásaiban gyönyörködhet a 
közönség, mint Monet, Van Gogh, Matisse, 
picasso, Degas, Cézanne és Andy Warhol. ■

Rachmaninov 145 
A 2018-ban először jelentkező rendezvény 
programjai szeptember 29-én Debrecenben 
kezdődnek, majd október 2-ától Budapesten 
folytatódnak. A fesztivál megálmodója Szabó 
Marcell zongoraművész, ötletének felkarolója 
Somogyi-Tóth Dániel karmester, a Kodály Filhar-
mónia Debrecen igazgatója – mindketten a 80-as 
években születtek, a zongora mellett nőttek fel, 
s meghatározó számukra az orosz zene külön-
leges világa. Biztosak abban, hogy a rajongásig 

szeretett és felfedezésre váró remekművekből 
egyaránt kimeríthetetlen az orosz zene forrása, 
és sikerül majd évről évre olyan programot össze-
állítaniuk, amely izgalmas zenei utazást jelent a 
közönség számára.

Az első Orosz Zenei Fesztivál az idén 145 éve 
született és 75 éve elhunyt Sergei Rachmaninov 
remekműveit állítja középpontba. Zenekari művei 
mellett felcsendülnek majd dalai, kamaramuzsi-
kája, zongoraművei, megismerhetjük izgalmas 
életét, illetve láthatjuk a moszkvai Rachmaninov 
Múzeum különleges összeállítását is. 
Bővebb információk a www.ofz.hu honlapon!

Az Európa-szerte rendkívül népszerű Ed Philips and the 
Memphis Patrol zenekar ismét Debrecenben játszik.  
A rockabilly-banda a koncerteken gyakran amerikai ka-
tonai egyenruhában lép fel, utalva ezzel Elvis Presley 
Európában töltött katonaéveire. A hangszerek korhűek, 
az előadások energikus és robbanékony stílusa a 
rockabilly fénykorát idézi. A csapat 2011-es megalaku-
lása óta két lemezt adott ki, és az elmúlt 7 évben több 
mint 10 országban adott koncertet. Október 5-én  
21 órától a Sikk Klubban találkozhatunk velük.

Rockabilly-buli

szüret a Zsuzsival

A kisvasút szüreti mulatságot szervez Hármas-
hegyalján szeptember 29-én. A gasztronómiai 
fesztiválra vonattal utazó vendégek frissen préselt 
mustot kóstolhatnak a hármashegyaljai végállo-
máson. A program 13 órakor indul hagyományőrző 
néptáncelőadással, a nap folyamán pedig igazi 
pörgős countryzenével és vidám hangulatú táncok-
kal hívják életre a szüret hangulatát. A 136 éves 
kisvasút tiszteletére kisvasút-történeti kiállítással, 
valamint interaktív vasúti terepasztallal készülnek 
a szervezők.

A gyerekeknek hagyományőrző kreatív foglal-
kozásokkal kedveskednek, a bátrabbakat bikaro-
deó-versenyre invitálják. A foglalkozások közép-
pontjában a magyar hagyományok állnak, illetve 
az, hogyan is illik a vonaton viselkedni. A gyerekek 
kipróbálhatják, milyen érzés a mozdonyvezető bő-
rébe bújni, a felnőttek pedig bor- és ételkóstolókon 
vehetnek részt.
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Még több film, még több moziműsor, ajánlók és 
kritikák a Dehir.hu hírportálon!

Filmek az Apollóban
MoziműsorNyári filmkavalkád

Ha itt az ősz, jöhet egy keményebb horrorsztori. 
1952-ben a napfényes Rómából kis küldöttség érke-
zik egy isten háta mögötti fogarasföldi kolostorba. 
Borzasztó dolgok történtek az épület falai között, 
a rejtélyre pedig egy apáca, egy szerzetes és egy 
novícius igyekszik fényt deríteni. Viszont amivel itt 
találkoznak, az olyan szörnyen gonosz, hogy talán 
még a hit ereje sem óvja meg őket. Valaki egyene-
sen a Sátán küldötte ugyanis. n

Az apáca

Shane Black rendező friss vért fecskendez a so-
rozatba ezzel az új résszel, amelyben a vadászat 
a világűr távoli zugaitól a külvárosi utcákig terjed. 
Az univerzum legveszedelmesebb ragadozói – más 
fajok DNS-ét használva – genetikailag módosítot-
ták magukat, így erősebbek és halálosabbak, mint 
valaha. Mikor egy kisfiú tudtán kívül a Földre vonzza 
őket, csak egy volt katonákból álló csapat és egy 
technikatanárnő állhat az emberiség pusztulásának 
útjába. n 

Predator – A ragadozó

Rowan Atkinson visszatér a szupermenő titkos 
ügynök szerepében. Egy kibertámadás leleplezi az 
összes aktív angol beépített ügynököt, és az akció 
kiagyalója további pusztítással fenyegeti a világot. 
A titkosszolgálat most csak egy emberben bízhat: 
kétbalkezes hősünkben. A leszerelt, tanítóként dol-
gozó Englisht újra szolgálatba hívják, ám nehezebb 
feladat vár rá, mint azt először hitte. Hamisítatlan 
angol humorra számíthatunk a moziban. n

Johnny English újra lecsap

O KeRtész MIHÁLY-teReM

Szept. 6–12., 15.45 (8-án és 9-én 13.30-tól is) Hotel transylvania 3.
Szept. 6–12., 17.45 az apáca
Szept. 6–12., 20 óra az apáca
Szept. 13–19., 15.30 (15-én és 16-án 13.30-tól is) Hotel transylvania 3.
Szept. 13–18., 17.30 Predator – a ragadozó
Szept. 13–18., 19.45 az apáca
Szept. 20–26., 16 óra (22-én és 23-án 14 órától is) végállomás: esküvő
Szept. 20–26., 16.15 Johnny english újra lecsap
Szept. 20–26., 20.15 Predator-a ragadozó
Szept. 27.–okt. 3., 15.15 Johnny english újra lecsap
Szept. 27.–okt. 3., 17 óra napszállta
Szept. 27.–okt. 3., 19.45 napszállta

O SOÓS IMre-tereM

Szept. 6–12., 15.15 mamma mia! sose hagyjuk abba
Szept. 6–12., 17.30 mamma mia! sose hagyjuk abba
Szept. 6–12., 19.45 (8-án és 9-én 13 órától is) escobar
Szept. 13–19., 20.15 Predator – a ragadozó
Szept. 13–19., 15.45 mamma mia! sose hagyjuk abba
Szept. 13–19., 18 óra (15-én és 16-án 13.45-től is) egy kis szívesség
Szept. 20–26., 16.15 
(22-én és 23-án 14.15-től is) Johnny english újra lecsap
Szept. 20–26., 18.15 (23-án nincs) egy kis szívesség
Szept. 20–26., 20.30 (23-án nincs) keresés
Szept. 27.–okt. 3., 15.45 keresés
Szept. 27.–okt. 3., 17.45 apróláb
Szept. 27.–okt. 3., 20 óra csuklyások

O deéSY ALFréd-tereM

Szept. 6–12., 16 óra (8-án és 9-én 14 órától is) szerelembe gurulva
Szept. 6–12., 18.15 virágvölgy
Szept. 6–12., 20.15 slender man – az ismeretlen rém
Szept. 13–19., 16.15 escobar
Szept. 13–19., 18.30 (15-én és 16-án 14.15-től is) végállomás: esküvő
Szept. 13–19., 20.30 macskafogó
Szept. 20–26., 15.45 caravaggio – a művészet templomai
Szept. 20–26., 17.45 (22-én és 23-án 13.45-től is) macskafogó
Szept. 20–26., 19.45 az apáca
Szept. 29–30., 13.30 napszállta
Szept. 27.–okt. 3., 16 óra apróláb
Szept. 27.–okt. 3., 18.15 Hannah – a buddhizmus útja nyugatra
Szept. 27.–okt. 3., 20.15 Peppermint: a bosszú angyala
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Megfejtéseiket szeptember 21-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között  
a Debrecen Televízió által készített  
1956, Debrecen című alkotásból  

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

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtését beküldő szerencsés  

olvasóink:

Erdei Gyula (Egyetem sugárút)
Küss József (Géresi u.)

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 9 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!
9 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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Impresszum

O D2023: AKtÍV MUNKA FoLYIK. Gőzerővel készül az 
Európa Kulturális Fővárosa pályázat beadására az EKF Debrecen 2023 
Programiroda: nemzetközi szakemberek közreműködésével megszerve-
zett programjaikon fontos kérdések kerülnek terítékre.
Az augusztus 29-i kreatívipari workshop kulcsgondolataként hangzott el, 
hogy a tudatos városfejlesztéshez és a sikeres pályázáshoz elengedhe-
tetlen, hogy a Debrecen és térsége viszonylatában fellelhető kreatívipari 
potenciált stratégiai szempontból felmérjék. Az eseményen bemutatták 
a korábbi kutatási alapelveket és eredményeket. A közönségfejlesztő 
workshopon, augusztus 31-én fő célkitűzésként fogalmazták meg 
a résztvevők az élmények megújítását, a célcsoportok bővítését, az 
ízlésformálást és a közönséggel történő együttalkotás folyamatát. 
Olyan nemzetközi szakemberek részvételével zajlott a workshop, mint 
Christan Potiron, az Újvidék 2021 kulturális menedzsere vagy Peter 
Zawrel, a Künstler Haus igazgatója, aki kiemelte: közönségfejlesztés 
nem létezhet közösségszervezés nélkül. Szeptember 7-én a város épített 
környezetének sajátosságairól és az azokból fakadó kulturális célokról 
tartanak workshopot. Ezen – többek között – olyan kérdésekre keresik 
majd a választ a szakemberek, hogy milyen jövőkép fogalmazható meg 
a szocializmus korszakában épített környezetben élők számára? Lehet-e 
saját identitást teremteni? Hogyan hozható létre szemléletváltás, 
tudunk-e változtatni, hogyan lehet az épületek közötti űrt közösségi 
terekké átformálni?

O ÚtRA KeLt A téRINstALLÁCIÓ. A belváros után 
Debrecen más részein is találkozhatunk a másfél méter magas, 7 méter 
széles térelemmel. Augusztus 30-án délután az Újkerti Művelődési 
Ház udvarára került a D2023-as térkompozíció, melyet debreceni 
alkotócsoportok – Rácz Róbert grafikus, a Kerma Design Kft., a Kós 
Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Méliusz Könyvtár és a 
XPonential Coworking Office – díszítettek virágmotívumokkal, a négy 
évszak jellemző jegyeit felhasználva. Porkoláb Gyöngyi, az EKF Debrecen 
2023 Programiroda operatív igazgatója elárulta, az a tervük, hogy több 
városrészbe – a Csapókertbe, a Dobozikertbe és a Nagyerdőre – is 
elviszik az installációt az ősz folyamán.
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