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Debrecent egyre inkább úgy tartják számon, mint
egy pezsgő, lüktető, élhető nagyvárost, amely munkát és lehetőségeket nyújt az itt élőknek. Mindehhez
sokrétű kulturális kínálat párosul, mely minden korosztály számára minőségi kikapcsolódást kínál. Így
volt ez az elmúlt hónapokban a Campus Fesztiválon,
a nyári színházi estéken, a bor- és jazznapokon, vagy
a karneváli rendezvényeken – és még hosszasan
sorolhatnánk a különböző programokat.
A nyár lassan véget ért, ám hasonlóan izgalmas
időszaknak nézhetünk elébe az ősz folyamán is.
Szeptemberben kezdetét veszi az új évad a Csokonai
Színházban és a Vojtina Bábszínházban. Maradandó zenei élményeket ígérnek a Kodály Filharmónia
koncertjei, tárlatok sokaságát kínálja – többek
között – a Modem, a Déri Múzeum és a b24 Galéria,
az Agórában pedig fejest ugorhatunk a tudomány
világába. Reméljük, az idő még sokáig kegyes lesz
hozzánk, és igazi közösségépítő rendezvényeken
vehetünk részt a DMK városrészi programjain.
Számunkra, akik itt élünk, mindezek fontosak,
mert ez a mi városunk, itt vagyunk otthon. Debrecen
fejlődő gazdaságával, sokszínű oktatási rendszerével, gazdag kulturális programkínálatával olyan hely,
ahol minden adott ahhoz, hogy boldoguljunk és jól
érezzük magunkat. A város minden részén érzékelhető a törekvés arra, hogy Debrecen az itt élők
és az ide érkezők számára egyaránt a fejlődést, a
biztonságot és a stabilitást jelentse.

Komolay Szabolcs
alpolgármester
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Boldogasszony
Amióta Szent István király Szűz Máriának ajánlotta az országot, a nemzet a magyarok oltalmazó nagyasszonyához
fohászkodik, az ő közbenjárásáért esedezik immár több
mint ezer éve.
A Kölcsey Központban látható vándorkiállítás-sorozat
erről az összetett és sokrétegű Boldogasszony-képről
ad kortárs művészi olvasatot. A Kárpát-medence és a
diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar művésze világítja
meg a Boldogasszony, azaz Szűz Mária és a magyarság
kitüntetett tiszteletnek örvendő kapcsolatát.
A tárlat szeptember 10-éig látogatható. ■

Sikerdarabok újra
a műsoron

O AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY történetével az új szezonban is találkozhat a Vojtina Bábszínház közönsége.

Ötvenöt
Síró Lajos fotóművész személyes fénynyomatai, szám
szerint ötvenöt szubjektív birtokba vett tűpontos pillanat,
alapos, patikamérlegen kimért, mesteri műgonddal tőrbe
csalt illúzió. Az exponálás pillanatában sajátosan katalogizált tárgyak, szögek, tojáshéj, papírhajók, számára fontos
és meghatározó emberek, rokonok, barátok, ismerősök
képei. Ötvenöt fragmentum az alkimista albumából, a
körülötte összesűrűsödött térből, mely töredezettségben
is ámulatba ejt. S nemcsak a kiveszni látszó kézműves
fotográfiai technikák egy ritka mestere sejlik fel e képek
fénypászmái mögött, hanem a szorgalmasan katalogizáló,
játékos ember, aki az expozíció tökéletesítésével próbálja
maga számára megragadni a lehetetlent, az ujjai közül
folyton kicsorduló időt.
Az ötvenötödik születésnapját
ünneplő fotográfus
kiállításfolyamának első állomása
a debreceni b24
Galéria. A tárlatot
szeptember 20-án
18 órakor Kincses
Károly fotótörténész
nyitja meg. ■

A tavalyi évad sikerdarabjaival indul a szeptember a
Csokonai Színházban.
Újra várja a nevetni vágyó nézőközönséget a Tesztoszteron, Andrzej Saramonovicz lengyel szerző darabja,
mely – Mucsi Zoltán főszereplésével – hamisítatlan
fekete komédiában mutatja be a férfisorsot. Hatszor kerül
színpadra bérletszünetben Horváth Péter és Sztevanovity Dusán musicalje, A padlás (képünkön), mely az
elmúlt évadban is teltházas közönséget vonzott minden
alkalommal. A Lear és a Mintapinty című előadások – a
debreceni közönségen túl – fesztiválokon is szerepelnek:
a Shakespeare-darab – Ráckevei Anna főszereplésével –
a Vidéki Színházak Fesztiválján mutatkozik be Budapesten, a Kovács-ikrek monodrámája pedig öt ország közös
színházi fesztiválján, a Transzmissziók Fesztiválon kerül
műsorra Kassán. Zalán Tibor kifordított My Fair lady-je,
a franciatanárnőből utcalánnyá változó Lilla története, a
májusban debütált Unferlédi a Horváth Árpád Stúdiószínházban várja szeptemberben a közönséget. ■

Örökségünk
Idén is csatlakozik a Debreceni Művelődési a Kulturális Örökség Napjai című, hazánkban 1999-ben útjára
indított országos programsorozathoz, mely épített és
szellemi kulturális örökségünk értékeire hívja fel a
figyelmet szeptember 21-én. A DMK építészeti örökségként számon tartott épületei közül a Belvárosi
Közösségi Ház a Földi Péter-kiállítással, a Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely 10 és 18 óra
között történelmi sétával, a Belvárosi Alkotó Műhely
pedig grafikai foglalkozással, épületbemutatással,
workshoppal vesz részt a sorozatban. ■
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Ady nyomában

A zene a legkisebbeknek is jár!

A huszadik század elején Ady
Endre új fejezetet nyitott a
magyar líra történetében.
Szakítva a már megszokottal,
új stílust, új költői nyelvet teremtett. Pályája elején két évet
Debrecenben töltött. Ebben az
időszakban lett joghallgatóból
újságíró, s kezdett első verseskötete, a Versek kiadásán
dolgozni, ami 1899-ben meg is
jelent városunkban. Nappalait
és éjszakáit megosztotta a
szerkesztőség, a színház, a
kávéház és a kocsmák között. A mulatságok rendszerint a
reggeli órákban értek véget a Margit-fürdőben, ahonnan a
költő a szerkesztőségbe ment, hogy egy-egy újabb cikket,
verset írjon az újság számára. A kulturális örökség napja
idei tematikájához illeszkedve, a Debreceni Irodalom Házának új tárlatvezetései azokra a helyszínekre irányítják a
figyelmet, amelyek kifejezetten a szórakoztatást szolgálták, s amelyeken a költő is előszeretettel fordult meg. Van,
amelyik még ma is megtalálható a „maradandóság városában”, amelyet szeptember 22-én, 10.30-tól és 14.30-tól
Aranyi Fruzsina múzeumpedagógus, oktatáskutató, az
Adybandi ébresztése című időszaki kiállítás kurátorának
vezetésével barangolhatnak be a látogatók. A program
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és bővebb információ a következő címen
kapható: aranyi.fruzsina@derimuzeum.hu ■

Minden apróság megkaphatja a jussát a Kodály Filharmónia Debrecen gyerekprogramjain az idei évadban is.
A házi gyerekkoncertek helyszíne továbbra is Debrecen
a szimfonikus zenekarának próbaterme, ahol a kamaraegyüttesek játékát közös ének, tánc, mondókázás,
mókázás kíséri, és néhány hangszert is kézbe vehet
minden csöppség. Szeptember 28-án, a közelgő zene
világnapja alkalmából pedig egy teljes napra a családoké a terep: babakoncerttel, előadásokkal, valamint
interaktív családi koncerttel várják az érdeklődőket.
Családi bérletben idén is három előadásból álló sorozatot kínálnak. Ez
a Jancsi és Juliska című kortárs
magyar mesés zenejátékkal
indul szeptember 21-én a
Belvárosi Közösségi Ház
Pódiumtermében. A sorozat
további előadásain Csajkovszkij Diótörője és Rossini Hamupipőkéje csendül majd fel.
Családi bérletek szeptember
21-éig válthatók! Bővebb információk: kodalyfilharmonia.hu és az ozf.hu
oldalon! ■

Szeretnél robotot építeni?

FÖLDI 70
A Belvárosi Galéria szeptember 11-től várja a látogatókat Földi Péter nagyszabású kiállítására. A mai
magyar kortárs festészet meghatározó művésze,
a Kossuth- és Prima Primissima-díjas alkotó sok
szállal kapcsolódik Debrecenhez; több debreceni
művésszel áll baráti
kapcsolatban, elsősorban a MAG-csoport
alkotóival. Jubileumi
kiállítása folytatása
a kortárs magyar
alkotókat bemutató
koncepciónak, ill. része
a Makoldi Sándor
munkásságát és
annak tágabb szellemi
környezetét megvilágító tárlatsorozatnak.
A kiállítás október 10éig látogatható. ■

Most itt az alkalom! A Vasárnapi tudomány című ismeretterjesztő programsorozat első őszi alkalmán, szeptember
22-én 10.30 és 12 óra között újra a robotikáé a főszerep
az Agóra Tudományos Élményközpontban. A 10 éves kortól
ajánlott foglalkozáson megismerkedhetnek a gyerekek a
Lego Mindstorms EV3-as szettel, megtudhatják, hogyan
működnek a motorok, és hogyan érzékeli a külvilágot az
általuk megépített robot.
Ha pedig valaki szeretne még jobban elmélyülni ebben
a világban, bekapcsolódhat valamelyik októberben induló
robotika klubba. A gyerekek számára kifejlesztett robotikakészletek lehetőséget adnak arra, hogy már a 8–10 évesek
is szinte játszva megismerkedhessenek a mérnöki gondolkodással, a robotépítés és a modern programozás alapjaival,
és elkészítsék az első saját szerkentyűjüket, amely lát, hall,
mozog, sőt harcol. A haladók a népszerű Agóra klubokban
tovább csiszolhatják tudásukat, izgalmas kihívásokat teljesíthetnek, és versenyeken is részt vehetnek. ■
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A klasszikusok
rendezvény lett a virágkarneválon, amely jövőre
újra várja majd az érdeklődőket.
Milyen zeneműveket hallhatunk az új évadban?
Beethoven születésének 250. évfordulóját ünnepeljük jövőre, ezért erre kiemelten koncentrálunk.
Nagy örömömre szolgál, hogy Kollár Imrét sikerült
Debrecenbe szerződtetnem a Kodály Filharmonikus
vezető karmesterének: vele együtt találtuk ki idei
Beethoven-koncepciónkat, amelynek keretében a
mester összes szimfóniáját és számos versenyművét eljátsszuk. Különösen kedves számomra
az a koncert, amikor – az V. szimfónia mellett – a
Hármasverseny zongoraszólóját is játszani fogom.
A zeneirodalom legszélesebb skálájáról válogattuk
idei évadunkat is.

Sikeres nyarat tudhatnak maguk mögött
a Kodály Filharmónia tagjai: a szeptemberben kezdődő új évadban a klasszikusok kerülnek a középpontba. Több hangversenyükre már elővételben elkelt az
összes jegy a korábbi években: jól látható
tehát, hogy a debreceniek igénylik és
szeretik a komolyzenét. Somogyi-Tóth
Dániellel, a Kodály Filharmónia igazgatójával beszélgettünk.
Mire voltak a legbüszkébbek az idei nyári
szezonban?
Sok szép feladatunk volt. Nagyváradi szabadtéri
koncerttel kezdtük a nyarat, több magyar városban
adtunk templomi koncertet, és a zenei fundamentumát is mi szolgáltattuk az össz-debreceni Légy
jó mindhalálig! produkciónak, a nyár végén pedig
Liszt-lemezt vettünk fel a Naxos-nak. Különösen
büszke vagyok arra, hogy – az 50. Virágkarneválhoz
kapcsolódva – létrehoztunk egy új, szélesebb tömegekhez szóló produkciót, a Klasszikusok éjszakáját.
A kiinduló ötlet Szentei Tamástól, a városháza
kulturális osztályvezetőjétől ered: ő vetette fel, mi
lenne, ha összehoznánk egy nagyszabású szabadtéri rendezvényt, aminek része egy orgonahangverseny a Nagytemplomban, és Debrecen közterein
késő estig népszerű klasszikus zeneművek szólalnának meg. Közel tízezer látogatója volt a Klas�szikusok Éjszakája Carmina Burana-koncertjének, a
Nagytemplomba pedig be se fért a közönség. Ezzel
– a hírek szerint – a legnépszerűbb debreceni főtéri

Orosz zenei fesztiválnak ad otthont októberben – Budapest mellett – Debrecen. Milyen
csemegékkel várják majd az érdeklődőket?
Tavaly az első fesztivál teljes egészében egyetlen
szerző, Rachmaninov műveire épült, a másodikban
minden koncerten más orosz zeneszerzőt ismerhet
meg a közönség. A fesztivál társalapítói vagyunk:
a Kodály Filharmonikusok jegyzik a nyitóhangversenyt a Zeneakadémián és a Kölcsey Központban
is; Szabó Marcell zongoraművész közreműködésével
Prokofjev első szimfóniáját és első zongoraversenyét adjuk elő. A Kodály Kórus ezúttal is egy ritkábban hallott szakrális művet énekel – Csajkovszkij
Vesperását – a Református Nagytemplomban és a
Szent István-bazilikában, Szabó Sipos Máté vezényletével. Szkrjabin zongoraművei, Muszorgszkij egyik
legismertebb művének, az Egy kiállítás képeinek
részletei fiatal zongoraművészek tolmácsolásában,
színes életrajzi adalékokkal kelnek életre. Műfaji kitekintés lesz Prokofjev Rómeó és Júliájának
balettfilm-vetítése az Apolló moziban, valamint
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évada kezdődik Debrecenben
az autentikus „hangszereket” megszólaltató orosz
Gugyi Gorazdo folklóregyüttes fellépése a Belvárosi
Közösségi Ház Pódiumtermében.
Már kaphatók a bérletek az új évadra; mekkora az érdeklődés ez iránt?
A bérletek „vészesen” fogynak: aki az egész évadra
szeretné bebiztosítani a helyét a hangversenyekre, sietnie kell. Már most jól látszik, melyek azok a
koncertek, amelyekre a bérletezés befejeztével már
csak póthelyekre lehet bejutni. Létrehoztunk egy
új, hat koncertet tartalmazó bérlettípust Mozaik
névvel, mely a Kodály Kórus a cappella sorozatából
és a Kodály Filharmonikusok szintén újonnan induló
kamarasorozatából válogat.
Vendégművészek fellépésére is számíthatunk.
Igyekszünk a magyar komolyzenei élet színe-javát
és külföldi, neves művészeket elhozni a debreceniek
otthonába, így nehéz kiemelni egy-két nevet. Fellépnek az évadban Kelemen Barnabás, Várjon Dénes,
Szabadi Vilmos, Baráti Kristóf, László Boldizsár,
Alexandru Agache, Goran Filipec, Susanna Moncayo
előadóművészek. A Kodály Filharmonikusok állandó
vendégkarmesterének szerződik a remek ifjú magyar
karmestertehetség, Káli Gábor, az évadzáró koncerteket pedig Kobajasi Kenicsiro dirigálja, akinek meg
nem erősített információink szerint ez lesz az utolsó
magyarországi fellépése. Bérletes sorozatunkban –
a Filharmónia Magyarországgal közös szervezésben
– vendégül látjuk a Nemzeti Filharmonikus Zenekart,

Hamar Zsolt karmesterrel az élükön, valamint a
Budapesti Fesztiválzenekart, akiket Sir Mark Elder
dirigál majd a bérletes esten.
A kisgyermekes családokat hogyan tudja megszólítani a Kodály Filharmónia?
Azt tapasztaljuk, hogy nagyon élvezik a kisgyerekek,
ha látnak egy nagy zenekart élőben játszani, az
enyémek is így vannak vele. Tavaly Domján Viktória
fuvolaművész kolléganőmmel teljesen megújítottuk
a gyerekeknek és családoknak szóló koncepciónkat,
ami – a visszajelzések szerint – nagyon jó döntés
volt. Az új évadban is izgalmasabbnál izgalmasabb
programokkal várjuk az összes korosztályt; a családi
bérletek értékesítése is elkezdődött. ■

8

Égrejárók

Tangó Debrecenben
Egyedülálló módon mutatja be a
tangót, ezt a különleges műfajt
szeptember 24-én a Kodály
Kórus Debrecen és Susanna
Moncayo argentintangó-énekes.
A hangszerekkel kísért, balladaszerű, hol melankolikus, hol
szenvedélyes, túlfűtött érzelmekkel teli tango-canciones darabok
– különleges atmoszférájukkal,
mély értelmű szövegükkel – óriási népszerűségnek örvendenek
szerte a világon, s Magyarországon először lesznek hallhatók
kórusfeldolgozásban.
A műsor első felében Astor

Piazzola dallamai csendülnek fel,
majd Homero Manzi, az „aranykor” legjelentősebb költőjének
költeményeire készült kompozíciók. Az est második felében
Susanna Moncayo autentikus
előadását élvezheti a közönség,
ahol – a Kodály Kórus mellett –
egy zongora és egy nagybőgő
játssza a kísérő szerepét. S hogy
a tangó-élmény még teljesebb
legyen, a zene mellett az eredeti
tánc is helyet kap az esten egy
kiváló táncos pár jóvoltából. Az
est megálmodója és karnagya
Szabó Sipos Máté. ■

E címmel nyílik Kustárné Almási
Zsuzsanna, a Fabula et Figura
Műhely bábjátékosának kiállítása
a Vojtina Bábszínházban. Mint
az alkotó vallja: társával, Kustár
Gáborral a történetekért az „égig
mennek”, és olyan ősi, szakrális
és bibliai történeteket, meséket
keltenek életre bábok segítségével, melyek „mély tudásanyagot
őriznek a világról, rólunk, emberekről és az emberhez odaforduló Istenről”.
A kiállítás szeptember 13-ától
november 3-áig látogatható,
hétfőtől péntekig 8–17 óráig,
szombaton és vasárnap 9–12
óráig. ■

Képekbe álmodva
A Kreatív rajzsuli felnőtteknek
szóló péntek délutáni szakköre,
ahol rajzot és festészetet tanulnak az érdeklődők, 2014 óta
működik. Tagjai alkotni vágyó

felnőttek: a legfiatalabb 17, a
legidősebb pedig 70 éves, és
sokak számára lehet példakép
„tanulni sosem késő” mottójával.
Bakos Szilvia és tanítványai
Képekbe álmodva című kiállítása az Ifiház Galériában október
elsején 16.30-kor nyílik.
– A kiállított munkák nagyon
változatosak, mint ahogy az
alkotóik is. Van, aki a képzelete
által teremtett világot igyekszik
minél élethűbben megformálni,
és van, aki az életből vett élményeit dolgozza fel fantáziadúsan – árulta el a Bakos Szilvia,
a rajziskola vezetője.
A kiállítók: Szabó Ildikó,
Tóth Anikó, Lakatosné Anikó,
Gersényi Andrea, Kuti Kati
és még lehet, hogy mások is
lesznek. ■

Egyszer volt,
hol nem volt
Mesemondó műsort szervez a
magyar népmese napja alkalmából a DMK. A programot a
Csapókerti Közösségi Házban
rendezik meg szeptember 30án, délelőtt 10-től. A humoros
és szórakoztató, egyszersmind
korosztálytól független kalandozásért a mese egyik ezerarcú
nagykövete és a Debreceni
Népmesepont élőszavas népmesemondója, Fekete Dávid felel.
A belépés ingyenes, a szervezők
mindössze csoportok előzetes
jelentkezését kérik, amelyet az
(52) 411-016-os telefonszámon
tehetnek meg. ■
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Hazai fiatalokra épül
a DVSE pólós csapata
Az OB I-es debreceni vízilabdacsapat közel fele kicserélődött a legutóbbi bajnoki névsorhoz képest, úgyhogy
a megfiatalított, elsősorban hazai tehetségekre épülő
együttes ismét arra a bravúrra készül, hogy az alapszakasz után ott lehessen a felsőházban.
Csoportjában a nemzetközi szintet képviselő FTC, Szolnok és Miskolc befoghatatlannak tűnik, így adott a lecke,
hogy a másik négy gárdát (Pécs, Tatabánya, UVSE, Szeged) kell megelőzni ahhoz, hogy csoportnegyedikként ott
lehessen a legjobb nyolc között Miroslav Bajin társulata.
A keretben immár nem csupán Fekete Gergő az

egyetlen korosztályos válogatott klasszis, hanem Kis
Ferenc is, aki oszlopos tagja volt a Bulgáriában nyáron
megrendezett U15-ös Európa-bajnokságon aranyérmet
szerzett magyar nemzeti együttesnek. Kis Ferenc csak
most kezdi meg első serdülő évét, tehát az utánpótláskorosztályokban még mindig van négy idénye. Ennek
ellenére a szakemberek már most fényes jövőt jósolnak
neki, s mivel a DVSE OB I-es csapatában hagyomány,
hogy évről évre lehetőséget kapnak a saját nevelésű
játékosok, könnyen lehet, hogy a Szent József Gimnázium sport tagozatos diákjával rövidesen a felnőttek
együttesében is találkozhatunk.
– Egyértelmű célom, hogy egyszer bemutatkozhassak az OB I-ben a DVSE csapatával, de ehhez sokat
kell fejlődnöm játéktudásban és fizikálisan is, valamint
rengeteg tapasztalatra kell még szert tennem. Remélem, néhány éven belül sikerül eljutnom a nagycsapat
kapujáig. Szerencsére van előttem pozitív példa bőven.
Fekete Gergőre mindig is felnéztem; az az út, amit eddig
ő bejárt, az engem is motivál. ■

Program:
Szeptember 7., szombat: DVSE–Tatabánya
Szeptember 18., szerda: DVSE–Pécs
Szeptember 28., szombat: Szeged–DVSE
Október 5., szombat: DVSE–FTC

Szeptember közepén kezdődik a hokiszezon
A jégkorong Erste Liga alapszakasza szeptember 13-án
indul, a DEAC pedig először 15-én, vasárnap lép pályára,
mégpedig hazai környezetben, a Fehérvári Titánok ellen. Az
új Musial-gárda másnap is a Derék utcai Jégcsarnok közönsége előtt hokizik, hiszen szeptember 16-án az előző szezon
egyik nagy riválisa, a Gyergyói HK látogat Debrecenbe.
A sorozatterhelésből később sem lesz hiány: az első
harminc nap alatt 11 meccset vív a gárda, mindegyik
vetélytárs ellen tesztelheti, hogy mire képes. Az első
erdélyi túra október elején lesz, míg az utolsóval épp az
alapszakaszt zárja a DEAC, január közepén.
Az M4 Sport továbbra is minden hétfőn közvetít találkozókat a bajnokságból, s ezen a listán bőven találunk
idén is DEAC-meccseket. A szeptember 23-i Vasas elleni,
idegenbeli találkozó után egy héttel a csíkiek elleni, hazai
rangadót is élőben adja a csatorna. De október közepén
a Titánok elleni fehérvári meccset is a tévé képernyője
elől élvezheti az, aki nem a helyszínen buzdítja Háriékat.
November végén egy Dunaújváros–Debrecen derbit is
megnézhetünk, s ennek az összecsapásnak a cívisvárosi
„változatát” is közvetíti a televízió a két ünnep között.

A bajnokság lebonyolítása egyébként az előző évhez
képest nem változott, mindamellett, hogy eggyel kevesebb csapat vesz részt a küzdelmekben. Az alapszakasz
2020. január 17-én zárul; addig a csapatok négyszer
találkoznak egymással, kétszer hazai környezetben,
kétszer idegenben. Az első öt helyezett a középszakasz felsőházában, az utolsó öt pedig a középszakasz
alsóházában folytatja. Ez az etap 2020. január 21-étől
február 19-éig tart majd. A rájátszás a negyeddöntővel február 22-én indul. ■

Az első hónap DEACmenetrendje
Szeptember 15., vasárnap, 18.30:
DEAC–Fehérvári Titánok
Szeptember 16., hétfő, 18.30:
DEAC–Gyergyói Hoki Klub
Szeptember 20., péntek, 18 óra:
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
Szeptember 23., hétfő, 18 óra:
Schiller Vasas–DEAC
Szeptember 27., péntek, 18 óra: DEAC–UTE
Szeptember 30., hétfő, 18 óra:
DEAC–Sportklub Csíkszereda
Október 2., szerda, 18.30: DEAC–FTC Telekom
Október 4., péntek, 17.30: Corona Brasov–DEAC
Október 6., vasárnap, 17.30: Csíkszereda–DEAC
Október 11., péntek, 18 óra:
Hokiklub Budapest–DEAC
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Csodás volt ismét a debreceni
kosárfieszta
Véget ért az egy hétig tartó nagy kosárőrület Debrecen
főterén. Olyan volt, mint „rendesen”: felejthetetlen!

Fotók: Gurbán György

A Nagytemplom tövében ismét fergeteges hangulat
uralkodott, a közönség újra utánozhatatlan atmoszférát
teremtett ehhez a pörgős, lendületes, igazi huszonegyedik századi sporthoz.
Volt itt minden a 3x3-as kosárlabda-meccsdömpingben: varázslatos trükkök, szemkápráztató akciók,
egymásnak feszülő óriások, vérző fejjel küzdő héroszok,
szenvedéllyel harcoló amazonok.
És egy csodás magyar női válogatott, amelyik
belopta magát a szívekbe. A közönség óriási éljenzéssel
búcsúztatta a magyar csapatot, amelyik a lélekgyilkosan
drámai harc után nem jutott ugyan az Európa-bajnoki
nyolcaddöntőnél tovább, de a debreceni Medgyessy Dóra,
Goree Cyesha, Papp Klaudia, Theodorán Alexandra nevét
nagyon meg kell jegyezni. Hiszen még sok örömet okozhatnak még nekünk!
Jövőre, veletek, ugyanitt!... ■
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Bulath Anita rutinja
továbbra is sokat érhet

Útjára indul a kézilabda
Sikeréhes a megújult Loki

Az NB I közvetlen élmezőnyében lehetnek változások a
2019/2020-as szezonban. Az
Audi ETO Győr bajnoki elsőségét
valószínűleg nem fogják komolyan veszélyeztetni a riválisok.
Mert ugyan elvesztették a világ
egyik legjobb irányítóját, Nycke
Grootot és – többek között –
Nora Mörköt, Crina Pinteat és
Tomori Zsuzsát, de helyükre
sztárok érkeztek Beatrice Edwige,
Amanda Kurtovic, Estelle Nze
Minko és Kaca Bulatovic személyében.
A dobogóért viszont nagy
harc várható, mert a Siófok a
legutóbbi bronz után is előrébb
lépne, hiszen a Bajnokok Ligájába
vágynak. Nem lehetetlen ez a
vállalkozás, mert ugyan sokan
elhagyták az EHF-kupa-győztes
gárdát, de a nagy rivális Fraditól
csábították el Nerea Penát és
Szikora Melindát, továbbá csatlakozott hozzájuk Tomori Zsuzsa,
a francia klasszis Niombla és a
norvég válogatott Solas.
Ehhez, persze, Elek Gábor
Fradijának is lesz egy-két szava,
mert a zöld-fehérek alapjában
véve együtt maradtak, leginkább

a fiatal szélső, Hársfalvi Dorottya
Győrbe távozását sajnálhatják.
Persze, az érdiek szeretnének
beleszólni az éremosztásba,
hiszen tavaly – hosszú idő után
– át kellett engedniük a dobogó
legalsó fokát a siófokiaknak.
A nagy négyes mögött viszont
hatalmas tülekedés lesz a
nemzetközi kupát érő helyekért,
mert ott van a roppant tehetséges fiatalok gyűjtőhelye, a Vác,
a Fehérvár, a Dunaújváros és a
Kisvárda is.
És, persze, ott van a DVSC
Schaeffler! A Loki elsősorban
a családi okok miatt Franciaországba távozott Lotte Grigel

Program
Szeptember 10., 18 óra
FTC-Rail Cargo Hungária–
DVSC Schaeffler
Szeptember 14., 18 óra
Váci NKSE–DVSC Schaeffler
Szeptember 18., 18 óra
DVSC Schaeffler–Békéscsabai
NKSE
Október 9., 18 óra
Érd–DVSC Schaeffler
Október 16., 18 óra
DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi
KKA

Vámos Petra a nagy ígéretek közé tartozik

Fotók: Gurbán György

Vége a „böjtnek” a kézilabda
hazai női szakágában; immár
élesben kell színt vallaniuk a
csapatoknak.

miatt bánkódhatott, de sikerült
leigazolni a roppant tehetséges
energiabombát, a frissen junior
Európa-bajnoki címet szerzett
Vámos Petrát. Miután a jobbátlövő poszton a hazatérő Karnik
Szabina váltotta Anna Punykót,
így – Kovács Annával párban – a
magyar élvonal legütőképesebb
balkezes belső duója állt össze
Debrecenben. És jött még a remek lövőtechnikájú argentin Elke
Karsten is, akiben, ha fel tudja
venni az itteni edzések intenzitását, és átlendül a beilleszkedés
nehézségein, sok örömük lehet a
Loki drukkereinek.
Nagy harc lesz a kiesés
elkerüléséért is, hiszen nem lesz
könnyű élete továbbra sem az
MTK-nak, a Békéscsabának és az
újonc Szent István SE-nek. A másik feljutó, a Szombathely viszont
jó erősített az élvonalra. Szóval
izgalmas lesz az idei pontvadászat is... ■
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Indulásnak nem volt
rossz a futballnyár
A győzelmek mellett voltak ugyan
vereségek is, ám összességében nem kellett szégyenkeznie a
Lokinak a futballnyár eddigi eredményei miatt.
A hosszú idő után ismét a nemzetközi porondra kijutott együttes
az Európa Ligában hozta azt, ami
elvárható volt: a selejtező 1. fordulójában továbbjutott az albán
Kukësivel vívott párharcból (itthon
3–0, idegenben 1–1), aztán becsülettel helytállt, de nem tudott
komoly ellenállást kifejteni a lényegesen jobb játékerőt képviselő
Torino csapatával szemben (az
olaszok otthon 3–0-ra, a Nagyerdőn 4–1-re nyertek).
Fogalmazhatunk úgy is, hogy
remek nemzetközi partnerek ellen
melegítettek a hazai bajnokságra – nincs ebben semmi cinizmus, hiszen a négy tétmérkőzés
jóval többet ért, mint az itthoni
edzőpartnerek elleni laza lötyögés.
Kemény csatákon izzadt a Loki,
s kétségkívül sokat tanulhatott.
Játékgyorsaságot, lendületet,
a folyamatos gondolkodást és
futást, a test test elleni párharcok
megnyerésének szükségességét –
egyáltalán azt, hogy a nemzetközi
szint megközelítéséhez milyen
sokat kell dolgozni, nap mint nap.
A kupalendület tovább tartott
a bajnokság nyitányán is, hiszen
hazai környezetben a Kisvárda
(4–1) és a ZTE (3–2) legyőzése,

valamint idegenben a Honvéd elleni siker (3–2) remek kezdés volt,
s a papírforma alapján a nyertes
triplát meg lehetett volna toldani
az újonc Kaposvár elleni újabb
három ponttal, s akkor makulátlan,
százszázalékos teljesítménnyel
lehetett volna szusszanni egyet
a válogatott mérkőzések miatti
szeptember eleji időszakban.
A somogyiak azonban megtörték a DVSC győzelmi sorozatát,
s egyben véget vetettek saját,
négymeccses nyeretlenségi periódusuknak is, hiszen 1–0-re nyerni
tudtak a Nagyerdei Stadionban.
Nem volt baj a lokisták akaratával,
nem becsülték le az addig pont
nélkül álló vendégeket – ám míg a
kaposváriak hamar gólra váltották szinte egyetlen helyzetüket,
s aztán csaknem másfél órán át
bevehetetlen falat húztak saját
kapujuk elé, addig a Loki képtelen
volt áttörni a reteszt. Akciókat nem
tudott kidolgozni, az ívelgetések
elakadtak a blokkban, a kapufában, vagy védett a nagyszerű
Pogacsics kapus. Ennyi. Amikor
más meccseken a szerencse
Tőzséréket hozta helyzetbe, most
semmi sem sikerült.
Baj nincs; ez is a játék, a futball
része. Amit a nyáron eddig láttunk
a csapattól, nem ad okot a kesergésre. Az új igazolások hasznosnak ígérkeznek, a szerb Trujics,
valamint a nigériai Garba egyaránt
sokat tett hozzá a győzelmekhez,

Nagy Sándor
remek formában

a kapus Nagy Sándor pedig őrzi a
legutóbbi bajnokságban megszokott remek formáját. Az operációja
miatt hosszú hetekre kényszerpihenőre kényszerült Bódi Ádám
újbóli játékával ősszel erőteljesebb
lehet majd a középpálya. Távozott
viszont a nagy tehetség, Zsóri
Dániel, aki – Balogh Norbi stílusát
idézve – ígéretes karrier előtt áll.
Szeptembertől a Fehérvár színeiben futballozik, s remélhetőleg
nem jut olyan sorsra, mint a Fejér
megyei klub legutóbbi két hajdúsági szerzeménye: Varga József
nem ragadt meg a csapatban, s
Felcsúton kötött ki, Bódi pedig – a
kevés ottani játéklehetőség után
– szerencsére visszatért a Lokihoz,
és sérüléséig remek formában
futballozott.
S ha már a formákról beszélünk: Pávkovics Bence és Ferenczi
János is bekerült Marco Rossi
szövetségi kapitány látókörébe; a
balszélsőre a szeptemberi keret
összeállításánál is számít a
szakvezető. A debreceni ifjak is kopogtatnak a korosztályos válogatottak kapuin: Kundrák Norbertre
az U21-esek, Lakatos Benjáminra
az U19-esek, Bényei Ágostonra és
Füzfői Márkra pedig az U17-esek
nemzeti együttesében számítanak.
A következő válogatott szünetig három bajnoki meccs vár a
Lokira. ■

A nigériai Garba sokat hozzátett
a győzelmekhez

Fotók: dvsc.hu

Program
Szeptember 14.: Újpest–DVSC
Szeptember 28.: DVSC–Puskás
Akadémia
Október 5.: Mol Fehérvár–
DVSC
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O ELKEZDŐDÖTT az ivóvízhálózat kiépítése Halápon és Nagycserén. A 317 millió forintos beruházás
eredményeként a településrészeken összesen 370
ingatlant kötnek rá a hálózatra. Mivel a kormány
eredetileg nagyobb összegű támogatásról döntött,
ezért a fennmaradó összegből megoldjuk a halápi
óvoda és néhány környékbeli tanya ivóvízellátását
is – nyilatkozta Papp László polgármester helyszíni
tájékoztatóján. Türk László, a nagycserei városrész
önkormányzati képviselője kiemelte: sikerült elérni,
hogy az új vezetékek egészen a lakók portájáig
megépüljenek. Kovács István, Haláp önkormányzati
képviselője pedig arról tájékoztatott: a kivitelezőnek
kilenc hónapja van a beruházás befejezésére, így
áprilisra már minden háztartásban lehet ivóvíz. n
O ÚTÉPÍTÉSEK. Helyi cég nyerte a nyugati városrészben történő útépítésekre kiírt tendert. Az
aszfaltozások nagyobb része a Nagysándor-telepen
lesz, ahol évek óta várt fejlesztések kezdődnek
hamarosan. „Ahogy ígértük, a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése után indulhat az útépítés is” –
nyilatkozta Széles Diána alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője, aki elmondta azt
is: korábban ezt önerős útépítésnek nevezték, de a
Fidesz-KDNP frakció javaslatára már évek óta nem
kérnek önerőt az útépítésekre az ott lakóktól. n

O MEGÚJUL a Közép Utcai Óvoda. Az intézményben teljes körű energetikai felújítás zajlik,
hőszigetelik az épületet és kicserélik a nyílászárókat
is. A több mint 125 millió forintos beruházás része
az Új Főnix Tervnek. A debreceni önkormányzat
fenntartásában 33 óvoda működik; ezek közül 17-et
korszerűsítenek az Új Főnix Terv keretében. Négy
intézményben már befejeződött a munka, nyolcban folyik a felújítás, a korszerűsítés, további öt
intézményben pedig már az előkészületek folynak
– jelentette be a helyszínen Orosz Ibolya Aurélia, a
városrész önkormányzati képviselője. n

O ISKOLAFEJLESZTÉSEK: 2021-ig tartó dinamikus
fejlődés indul el három debreceni oktatási intézményben: a Brassai Sámuel, a Mechwart András és
a Beregszászi Pál Szakgimnáziumokban. A teljes
keretösszeg mintegy 7,5 milliárd forint. A 2019es évben a tervezés és az előkészítés szakaszában vagyunk, és a 2020–21-es évben jön majd a
megvalósítás – nyilatkozta Tirpák Zsolt, a Debreceni
Szakképzési Centrum kancellárja. n
O ÚJABB KONDIPARKOT adtak át Debrecenben.
Ezúttal a lencztelepi Széna téren építettek sporteszközöket, ezek épségét térfigyelő kamerarendszerrel
védik. „Itt egy komplex pihenőövezetet alakítunk ki.
A kondipark mellett játszótér fog létesülni, a sportpálya másik oldalán pedig egy pihenőpark. Tereprendezés, kertészeti munkák lesznek, faültetés, és
így válik tulajdonképpen ez a terület a Lencztelep
központjává – nyilatkozta Komolay Szabolcs alpolgármester. n

O KÉT ÚJ bisztrót alakítottak a debreceni légikikötőben; az egyik a külső, a másik pedig a belső,
ún. schengeni indulónál kapott helyet. Mellettük
találhatók azok a boltok, ahol hungarikumokat is
vásárolhatnak ajándékba az utazók. A beruházással
tizenegy új munkahelyet is teremtettek. n
O ÁTADTÁK a teljesen megújult Arany János téri
sportpályát, amelynek a közelben kialakítottak egy
KRESZ-pályával körbevett játszóteret is. Itt a legkisebbek mellett a mozgássérült fiatalok is biztonságban sportolhatnak. Papp Csaba, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, a fejlesztésekkel
valamennyi generáció igényét szeretnék kiszolgálni.
„Az időseknek parkokat, sétányokat és új padokat
helyeztünk ki, a fiataloknak sportpályát újítottunk
fel, a kisgyermekeknek pedig játszótereket hoztunk
létre” – nyilatkozta a képviselő. A beruházás része
az Új Főnix Terv Zöld város programjának. n

15
15
O NEMZETI ÜNNEPÜNK és államalapító Szent
István napja alkalmából augusztus 20-án megkoszorúzták Szent István király domborművét a Déri
téren. Az ünnepségen Papp László mondott beszédet. A polgármester kiemelte Debrecen őrváros
szerepét, az egyházakkal való együttműködést, és
hozzátette, „becsülettel és felelősséggel dolgoztunk
közösen azért, hogy megerősítsük Debrecent”. n

O AZ 50. Páratlanul gazdag, több mint egy héten
át tartó programkínálattal kápráztatta el a debrecenieket és az idelátogatókat a jubileumi virágkarnevál. A sorozatra a koronát a Karneváléj, Magyarország legnagyobb aréna-showja tette fel, melyet
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit
Kft. teltházas stadion előtt rendezett meg. Itt Papp
László polgármester külön megköszönte annak a
sok ezer embernek az áldozatos munkáját, akik hónapok óta készültek a virágkarneváli programsorozatra, amely Debrecen egyik legnagyobb ünnepe. n
O ÚJ SPORTPARK. A város a nemzeti programban
öt sportpark építésére kapott támogatást. Mint kiderült, még egyre jut pénz: ez a Csapókertben, a Liget
téren épülhet fel, a tervek szerint 150 négyzetméteres lesz, és 15 sporteszközt helyeznek majd ki. n
O ÚJABB ZEBRA könnyíti meg a gyalogosok közlekedését Debrecenben. A Veres Péter és a Radnóti
Miklós utca kereszteződésében kialakított gyalogátkelőhely a hatodik, ami idén épült a városban az Új
Főnix Terv Élhető város programjának részeként –
nyilatkozta Papp Viktor önkormányzati képviselő. n

O ÖSZTÖNDÍJPROGRAM alapítását kezdeményezte a város, hogy azon tehetséges vagy kimagasló teljesítményt elért debreceni gyermekek számára is elérhetővé váljon a Debreceni Nemzetközi
Iskola egyes képzési programjaiban való részvétel,
akiknek családja anyagi helyzete nem teszi lehetővé
a tandíj megfizetését. n

O ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT az anyatejgyűjtő állomás. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, még
korszerűbb és biztonságosabb körülményeket között
működik ezentúl a központ, mivel az évente begyűjtött csaknem négyezer liternyi anyatej jelentős
részét a klinika koraszülött osztályán használják fel.
„Debrecenben évtizedek óta támogatja az anyatejgyűjtést az önkormányzat. Ez egyáltalán nem
jellemző más városokban. Debrecenben a gondoskodó város kategória valódi tartalommal megtöltött
kifejezés” – nyilatkozta Papp László polgármester. n

O TE SZEDD! A Debreceni Nemzetközi Repülőtér munkatársai is csatlakoztak a szemétszedési
akcióhoz, és a reptér környékén mintegy tízezer
négyzetméternyi területet tisztítottak meg. Barcsa
Lajos alpolgármester is kivette a részét az önkéntes munkából. „Egyre népszerűbb a városban ez az
akció; idén tavasz óta – a több ezer debreceni diák
mellett – csatlakoztak hozzá debreceni élsportolók és a Fidesz–KDNP képviselői is” – nyilatkozta
Barcsa Lajos, hozzátéve, hogy ez a program komoly
közösségépítő szerepet is betölt. n
O MEGNYITOTTÁK az új évadot a Csokonai Színházban. A társulati ülésen Papp László az épület rekonstrukciója kapcsán elmondta, hogy ez év őszére
lesznek kész a tervek, majd a költségek ellenőrzését
követően indul a közbeszerzési eljárás. A jelenlegi
álláspont szerint nem a 2019/20-as évad közben,
hanem az évadzárás után, nyáron költözik a színház. Mint a polgármester részletezte, „a legnagyobb
biztonságra kell törekedni. Az építőipar helyzete és
a közbeszerzési eljárásokból fakadó bizonytalanságok miatt nincs értelme úgy meghirdetni a felújítási
programot, hogy évad közben mindenképpen költözzön ki a Csokonai, akár van kivitelező, akár nincs”. n
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O STRATÉGIAI SZERZŐDÉST kötött a Continental
és a Debreceni Szakképzési Centrum. Szakmai
gyakorlat, tantárgyfejlesztés, karrier-tanácsadás:
ezeket tartalmazza az együttműködési megállapodás. „Egy város számára talán az egyik
legfontosabb kihívás, hogy a fiataloknak, a diákoknak tud-e reális lehetőséget nyújtani. Tudja-e
magát úgy pozicionálni, hogy a diákok válasszák,
szeressék azt a várost, és képzeljék el ott az
életüket” – erről beszélt Papp László polgármester
az eseményen, hozzátéve, hogy ez a szerződés
komoly karrierlehetőséget biztosít a szakképzési
centrum kötelékében tanuló diákoknak a világ
egyik legnagyobb vállalatánál. n
O HÁLAADÓ ISTENTISZTELETEN szentelték fel
a Pósa utcai templomot. A teljes körű felújítás
mellett a Nagysándor-telepi Református Egyházközség egy orgonával is gazdagodott. Széles
Diána alpolgármester köszöntőjében kiemelte:
„bármilyen kis városrészről van szó, nekünk kötelességünk azt támogatni – nemcsak anyagiakban,
hanem lélekben is. Ez a templom egy olyan menedék itt, a Nagysándor-telepen, amely mindnyájunké” – hallhattuk az alpolgármestert. n

O TÖBB MINT ÖTSZÁZ családot tud támogatni a
tanévkezdés előtt – az augusztus hónapban szervezett gyűjtés során összegyűlt adományokból – a
Karitatív Testület. Mint Széles Diána alpolgármester
elmondta, 140 önkéntes segítette a gyűjtést a nagy
hipermarketekben, az önkormányzat pedig még 500
ezer forint támogatásban is részesítette a karitatív
testületet: ebből az összegből egységcsomagokat
vásároltak. Dombostanyán két nehéz sorsú családnak juttattak el adományt. „Az itt élőknek is tudniuk
kell, hogy ők is fontosak a számunkra” – nyilatkozta
Becsky István önkormányzati képviselő. n

O MÁSFÉL MILLIOMODIK debreceni utasát
köszöntötte szerdán a Wizz Air légitársaság, amely
már hét éve van jelen a város repülőterén. A ciprusi
járattal érkezett az a debreceni hölgy, aki a férjével
nyaralt Larnacán, s akit tortával és ajándékkal
fogadtak a reptéren. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Papp László polgármester elmondta:
„idén körülbelül 600 ezres légiutas várható, amivel
a cívisvárosi a régió legnagyobb forgalmú repülőterévé válik”. Mint hozzátette: a következő esztendők
is a debreceni repülőtér fejlődéséről, fejlesztéséről
fognak szólni, nemcsak az utaslétszám vonatkozásában, hanem az infrastruktúra és a szolgáltatási
paraméterek tekintetében is. n

O MEGNYITOTTÁK A TANÉVET. A nyári szünetben sem állt meg az élet a Debreceni Tankerületi
Központ intézményeiben. Míg a diákok nyaraltak,
elvégezték a szükséges karbantartásokat és felújításokat, amire idén 450 millió forintot fordítanak
– erről beszélt a megszépülő Zenedében tartott
tanévnyitón Pappné Gyulai Katalin igazgató, aki
értékelte az elmúlt oktatási év munkáját is. Az
eseményen részt vevő Papp László polgármester
az intézményvezetők előtt hangsúlyozta: arra kell
törekedni, hogy a város oktatási rendszere nemzetközi szinten is versenyképes legyen. n
O JÓZSAI ASZFALTOZÁS. Az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési programja kiemelt figyelmet fordít
a távolabbi városrészek úthálózatának korszerűsítésére is. Józsán a Barakonyi utca kap új aszfaltburkolatot a Sillye Gábor utca és a Nyáry Pál utca közti
szakaszon. A munka része a szegélykő kiépítése is,
így a vízelvezetéssel sem lesz gond. Erről Balázs
Ákos, a körzet képviselője beszélt, aki elmondta azt
is, hogy Józsán, a Gát utcán lesz még nagyfelületű
aszfaltozás, várhatóan az ősz folyamán. n
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O NEMZETKÖZI ISKOLA. Hipermodern környezetben kezdheti meg első tanévét közel ötven kisdiák a Debreceni Nemzetközi Iskolában: augusztus 30-án tartották az intézmény ünnepélyes tanévnyitóját. Az eseményen beszédet mondott Öreg János igazgató, Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Papp László polgármester
és Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Papp László az ünnepségen úgy fogalmazott: alig egy év alatt épült fel az iskola, amely nagy jelentőségű intézménye lesz a városnak. „Debrecen a régió egyik legfontosabb oktatási központjává válik, ennek az
intézménynek is köszönhetően” – tette hozzá a polgármester, aki kitért arra is, hogy az iskola olyan távlatokat nyit meg a gyerekek, családok számára, amelyek korábban Budapesten vagy éppen külföldön voltak
elérhetők. „Az iskola létrehozásával az volt a cél, hogy a város versenyképessége nőjön, és új lehetőségek
nyíljanak” – mondta Papp László.
Gulyás Gergely rámutatott: egy éve járt itt, azóta pedig szembeszökő a változás. Mint mondta, nem
jellemző az, hogy jelentős költségtúllépés nélkül, ilyen rövid időn belül felépülne egy ilyen iskola. Hangsúlyozta: Debrecen fejlődése mintául szolgálhat bármelyik magyar városnak.
„Az iskola megépülése is azt mutatja, hogy érdemes az álmokat megvalósítani, hisz a cívisvárosban is
ez történik, Debrecenben hosszú távú stratégiai tervezés zajlik – fogalmazott a miniszter az ünnepélyes
átadón, mely során Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Palánki Ferenc katolikus és Fekete Károly református
püspök megáldotta és megszentelte az intézményt. n
O A SZŰRÉSRE FIGYELMEZTETNEK. Nemcsak a
sportról szól az idei 3x3-as kosárlabda-bajnokság.
A magyar női válogatott is csatlakozott a mellrák
elleni küzdelemhez. Két mezt írtak alá a sportolók, hogy – azokat elárverezve – támogassák az
alattomos betegség elleni küzdelmet. Széles Diána
alpolgármester azt mondta, a Debreceni Karitatív
Testület és a sportolók közös akciója segíthet, hogy
minél több nőhöz eljusson az információ: a szűrés
életet menthet. n
O ELKÉSZÜLT az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda:
színes szekrények, modern bútorok, kiszélesített folyosó és átalakított csoportszobák várják
a gyerekeket. Az elmúlt öt évben itt csaknem 20
százalékkal nőtt a gyerekek száma, így a 364 millió
forintból megújult intézményben 160-an kezdhetik
meg az új nevelési évet. Papp László polgármester
úgy fogalmazott: a gyermeklétszám növekedése
visszaigazolja a város óvodafejlesztésekre vonatkozó törekvéseit. Balázs Ákos önkormányzati képviselő
pedig elmondta, a fejlesztések folytatódnak, jelenleg új tornaszoba épül Felső-Józsán. n
O ÚJ BUSZJÁRAT. Az egyre bővülő déli debreceni iparterület könnyebb elérhetőségét segítené a
DKV Zrt. A 49-es autóbusz a Krones Hungary Kft.
dolgozóinak utazását biztosítja a Segner tér és a
gyár között, a menetrend pedig a műszakrendhez
igazodik. n

O KÖZÖSSÉGI VIRÁGÜLTETÉST rendeztek az
Újkertben. A Borbíró téri templomkertet szépítették
az ott élők, a városrész önkormányzati képviselőjével, Korbeák Györggyel együtt, aki elmondta: ez a
kezdeményezés része a Virágos Debrecen programnak, amelynek köszönhetően évről évre szebbé
lehet tenni az Újkertet. Hozzátette: vizsgálják, hol
lehetne új virágágyásokat kialakítani, és – szükség
esetén – faültetéssel is kiegészíteni a programot a
következő időszakban. n
O ÚJRA BECSENGETTEK. Több mint 30 ezer diák
kezdi meg az új tanévet a debreceni intézményekben. A városi tanévnyitót a Nagytemplomban tartották, ahol Papp László polgármester beszédében
úgy fogalmazott: a város elkötelezett az oktatás
támogatása mellett. „Debrecen – az Új Főnix Terv
részeként – 2016 és 2021 között összesen 12 milliárd forintot fordít az oktatási és nevelési intézmények fejlesztésére.” n
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A Csizmadia, a
Szélkirály és a
Nyúlpásztor esete

Ellipszis

Mátrai Erik műveit sokoldalú
médiahasználat jellemzi; videói,
táblaképei – melyek fő témáit
gyakran a vallásból és a művészettörténetből meríti – a legújabb technikai megoldásokkal és
a klasszikus ikonográfia elemeivel
társulnak. Folyamatosan kísérletezik új anyagokkal és technikákkal,
előszeretettel foglalkozik olyan
természeti elemekkel és jelenségekkel, mint a tükröződés, a víz, a
köd, és – jellemzően – letisztult,
puritán munkák létrehozására
törekszik. A mű és a tér kapcso-

latát fókuszba állító installációi
gyakran szakrális térben kapnak
helyet, vagy éppen maguk az
alkotások adnak a helyszínnek
transzcendens jelentést.
Debreceni kiállításának műveit
a Sesztina Galéria belső tere inspirálta; a mű a helyszín adottságaival lép szoros kapcsolatba.
Mátrai Erik új műve ebben a formájában kizárólag itt és a kiállítás
idejére megvalósuló alkotás.
Tárlata szeptember 28-áig, vasárnap és hétfő kivételével 10-től
18-ig látogatható. ■

Nyulakat pásztorolni? Ki hallott már
ilyenről? Valószínűleg senki, de az biztos,
hogy nem könnyű mesterség: az erre,
arra meg amarra ugráló nyulakat egy
helyre terelni és ott is tartani, bizony,
embert próbáló feladat. Márpedig
ezt a próbatételt kell kiállnia annak a
szegénylegénynek, aki szeretné elnyerni
a királylány kezét és a birodalom felét.
A szegény csizmadia meg kénytelen
a Szélkirályhoz fordulni, miután az az
utolsó szemig kifújta a vékájából a fáradságos munkával megszerzett lisztet.
A Szélkirály kárpótolja is a szegény csizmadiát. De vajon jól használja-e majd az
ölébe hullott ajándékokat a csizmadia?
Ebben az előadásban két kevésbé
ismert, de méltatlanul mellőzött magyar
népmese elevenedik meg egy paravános-kesztyűsbábos játék keretében,
élőzenei kísérettel, a Vojtina Bábszínházban, szeptemberben. ■

Programok
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időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Szeptember 1–29., minden hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

O Szeptember 7., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: G. F. Händel:
Acis és Galatea. Ifjúsági változat.
Ingyenes rendezvény.

O Szeptember 2–30., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

O Szeptember 8., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Szeptember 6., péntek
Torony-szüret: Lovasi András
szólókoncert a Víztoronyban.
O Szeptember 6., péntek, 14 óra
II. Rákóczi Ferenc emlékei nyomában, születésétől haláláig. Ismeretterjesztő előadás a Józsai
Közösségi Házban.
O Szeptember 6., péntek, 15 óra
II. Rákóczi Ferenc emlékei nyomában. Fotókiállítás a Józsai Közösségi
Házban, október 7-éig.
O Szeptember 7., szombat
Kerékpártúra a hortobágyi halastó
területén.
O Szeptember 7., szombat
Hortobágyi vadaspark napja. Színes családi programok HortobágyMalomházán.
O Szeptember 7., szombat, 10 óra
Cserebere-party és turi-buli a
Nagymacsi Közösségi Házban.
O Szeptember 7., szombat, 14 óra
Őszköszöntő családi nap az
Ondódi Közösségi Házban.
O Szeptember 7., szombat, 14.30
IX. családi városrészi utcabál a
Szabó Lőrinc utca, Akadémia utca
és a Kosztolányi Dezső–Babits utcai
körforgalomig terjedő szakaszon.
O Szeptember 7., szombat, 16 óra
Panel: lét, közösség, esztétika. A
lakótelepek hatvan éve kiállítás.
Tárlatvezetés a Modemben.
O Szeptember 7., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Szeptember 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kislány. Családi előadás.
O Szeptember 9., hétfő, 14 óra
Dr. Nyéky Gabriella egészségügyi
előadása a Belvárosi Közösségi
Házban.
O Szeptember 9., hétfő, 14 óra
Józsai Irodalmi Kör foglalkozása
a Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 10., kedd, 9 óra
Zenebölcsi a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.
O Szeptember 10., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Szeptember 10., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 10., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Szeptember 10., kedd, 17 óra
Kedd–könyvtár–költők. Új és
felfedezett versek bemutatója a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 10., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház:
Kovács Dominik–Kovács Viktor:
Mintapinty. Bérletszünet.
O Szeptember 11., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.
O Szeptember 11., szerda, 10 óra
Őszi szélben, hüllő idő! Ember–ál-

O Évadnyitó szüreti Motolla
helyszíne lesz a Homokkerti Közösségi
Ház szeptember 21-én
lat kulturális találkozó a Homokkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 11., szerda, 16 óra
Régi idők nagy énekesei.
Prof. Dr. Sohár Pál előadása a
DAB-székházban.
O Szeptember 11., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központban.
O Szeptember 11., szerda, 16.30
A Nagyerdő jeles kutatója: Nagy
Jenő. Uherkovich Zoltán tárlatvezetése és vetített képes előadása
a Déri Múzeumban.
O Szeptember 11., szerda, 17 óra
Életreform klub esték. Egészséges
életmód, ezotéria, önismeret az
Újkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 11., szerda, 17 óra
Földi 70. Földi Péter Kossuth-díjas
festőművész jubileumi kiállítása a
Belvárosi Galériában. Megtekinthető október 10-éig.
O Szeptember 12., csütörtök, 9 óra
Jóga a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.
O Szeptember 12., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Szeptember 12., csütörtök, 10 óra
Itt van az ősz. Játszóházi foglalkozás a Kismacsi Közösségi Házban.
O Szeptember 12., csütörtök, 16 óra
A múltunk neves ex libris gyűjtői
(2019). Könyvbemutató a Méliusz
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 12., csütörtök, 17 óra
Mentők régen és ma. Szatmári
József tárlatvezetése a Hivatás az
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
Ördög-, Ghost Toast-koncertek a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Szeptember 13., péntek, 14.30
Menő-manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.

O Társasjátékklub felnőtteknek: keddenként 15 órától a Méliusz
Újkerti Fiókkönyvtárában

O Szeptember 13., péntek, 16 óra
Panel: lét, közösség, esztétika.
A lakótelepek hatvan éve kiállítás. Tárlatvezetés a Modemben.

életért, mentők egykoron és napjainkban című időszaki kiállításban a
Déri Múzeumban.

O Szeptember 13., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház:
Párizs hídjai. A Magyarországi
Szerb Színház vendégelőadása.
Bérletszünet.

O Szeptember 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Szeptember 13.–november 3.
Égrejárók. Kustárné Almási Zsuzsanna, a Fabula et Figura Műhely
bábjátékosának kiállítása a Vojtina
Bábszínházban.
O Szeptember 13., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Interaktív babamama klub az Ifjúsági Házban.
O Szeptember 13., péntek
Fekete zaj after: VHK-, Trillion-,

O Szeptember 13., péntek, 19 óra
Kínai est az Ifjúsági Házban.
O Szeptember 14., szombat
Kultúrpiknik a Víztoronyban.
O Szeptember 14., szombat
Górési madármentő hely lakóinak
bemutatása. Séta a Fekete rét és a
Górési tanösvényen.
O Szeptember 14., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermeksakkverseny az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 14., szombat, 9 óra
Csillogó fekete lemezek. 10. nagy
lemezbörze a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Szeptember 14., szombat, 10 óra
Kezdődik az iskola. Kézműves
foglalkozás gyerekeknek a Józsai
Közösségi Házban.
O Szeptember 14., szombat, 14 óra
Véradás az Ondódi Közösségi Házban.
O Szeptember 14., szombat, 15 óra
xv. csapókerti szomszédsági
nap. Közösségek találkozója és
bemutatkozása. Őszi kapunyitó
rendezvény a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Szeptember 14., szombat, 15 óra
Becsengettek mindenkinek! Tanévkezdő családi délután a Nagymacsi Közösségi Házban.
O Szeptember 14., szombat, 16 óra
Magyarok szép hazája. Nótaest a
VOKE Egyetértés Műv. Központban.
O Szeptember 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
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O Szeptember 14., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház:
Idegenben keserűbb a sírás.
A Magyarországi Szerb Színház
vendégelőadása. Bérletszünet.
O Szeptember 14., szombat, 20 óra
Csokonai Színház: Andrzej
Saramonowicz: Tesztoszteron.
Bérletszünet.
O Szeptember 15., vasárnap, 10
óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Családi előadás.
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Családi előadás.

O Szeptember 17., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 17., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Szeptember 17., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A padlás.
Bérletszünet.
O Szeptember 17., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Szeptember 17., kedd, 19.30
Beethoven 250. I. hangverseny a
Kölcsey Központ Nagytermében.
O Szeptember 18., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.
O Szeptember 18., szerda, 10 óra
Kakaó-klub zenebölcsi Sikó-Nagy
Zita vezetésével a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O Szeptember 18., szerda, 10 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 18., szerda, 13 óra
Homokkerti irodalombirodalom a Homokkerti Közösségi
Házban.

O Szeptember 16., hétfő, 14 és 19
óra
Víg Kamaraszínház: Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A padlás.
Bérletszünet.

O Szeptember 17., kedd, 16 óra
Ellenzéki megmozdulások Debrecenben 1989-ben. Események
felelevenítése a Méliusz Benedek
Elek Fiókkönyvtárában.

O Szeptember 17., kedd, 9 óra
Zenebölcsi a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

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

O Szeptember 18., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A padlás.
Bérletszünet.

O Szeptember 17., kedd, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.

O Szeptember 17., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A padlás.
Bérletszünet.

O Szeptember 18., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Szeptember 18., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A padlás.
Bérletszünet.
O Szeptember 19., csütörtök, 9 óra
Jóga a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.

O Szaunaprogramokat
kínál a Hotel Lycium és az Aquaticum
Szaunavilág
O Szeptember 18., szerda, 16.30
Csillogó világok. A múzeumi
csodakamra ásvány- és üvegkülönlegességei. Tárlatvezetés a Déri
Múzeumban.
O Szeptember 18., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték. Egészséges életmód, ezotéria, önismeret
az Újkerti Közösségi Házban.
18.15-től önismeret-önelfogadás.
Előadás Kövesi Péter spirituális
gyógyítóval.
O Szeptember 18., szerda, 18 óra
YOUDAY. Az egyetem napja, a te
napod! a Nagyerdei Stadionban.

O Szeptember 19., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Szeptember 19., csütörtök, 10 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 19., csütörtök, 16.30
Nyúl Imre Sétakert című könyvének bemutatója a Méliusz Központi
Könyvtárában.
O Szeptember 19., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.

Gasztronómiai program a Nagyerdőn.
O Szeptember 20., péntek
Skafunderz-, Skyfanatic-koncert a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Szeptember 19., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Zalán
Tibor: Unferlédi. Bérletszünet.
O Szeptember 20., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Interaktív babamama klub az Ifjúsági Házban.
O Szeptember 20., péntek, 10 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
Babusgató. Bölcsőszínház.
O Szeptember 20., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Zalán
Tibor: Unferlédi. Bérletszünet.

O Szeptember 19., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 20., péntek, 20 óra
Őszi nyitóbuli a Hangfogó Band
zenekarral. Élőzenés retró parti az
Aranybikában.

O Szeptember 20–22., 14 óra
Debreczeni Zamat Fesztivál.

O Szeptember 21–22.
Alapfokú radiesztézia-tanfolyam
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Tankó István radiesztétabioenergetikussal az Újkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 21., szombat
Carnival Youth (LV), Quiet Kid &
The Speakers – koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.
O Szeptember 21., szombat
Színházak éjszakája.
O Szeptember 21-étől
Programok a digitális planetáriumban. Galilei távcsöves felfedezései az Agórában.

O Zalán Tibor Unferlédi című darabját a Horváth Árpád Stúdiószínházban szeptember 20-án és 21-én fogják játszani

O Szeptember 21., szombat, 10 óra
Szüreti és diónap a lencztelepi
református templom melletti közösségi téren.

O Szeptember 21., szombat, 18 óra
Nyitott műhely workshop: Grafikai foglalkozás, épületbemutatás
a Belvárosi Alkotóműhelyben.

O Szeptember 21., szombat, 10 óra
Kulturális örökség napjai programsorozat: Történelmi séta a Honvédtemető hősök temetőjében.

O Szeptember 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Családi előadás. Babusgató. Bölcsőszínház.

O Szeptember 21., szombat, 10 óra
Jancsi és Juliska. Mesés zenejáték
a Belvárosi Közösségi Házban.
O Szeptember 21., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Mit tud a levegő? Játékos foglalkozássorozat az
Agórában.
O Szeptember 21., szombat, 14 óra
Őseink nyomában: Honfoglalás
kori fesztivál. Harci bemutatók,
íjászkodás az Ondódi Közösségi
Házban.
O Szeptember 21., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.
O Szeptember 21., szombat, 14.30
Velünk élő nemzetiségek. Örmény
templomok vetített képes előadása
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Szeptember 21., szombat, 15 óra
Évadnyitó szüreti Motolla a Homokkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 21., szombat, 16 óra
Magyar nóta-operettslágerkavalkád a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Szeptember 21., szombat, 16 óra
Panel: lét, közösség, esztétika.
A lakótelepek hatvan éve kiállítás.
Tárlatvezetés a Modemben.
O Szeptember 21., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 22., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Építs egy
robotot! Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Szeptember 23., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
Bölcsőszínház.
O Szeptember 24., kedd, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.
O Szeptember 24., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 24., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Szeptember 24., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 24., kedd, 16 óra
Népmese-délután. Papírszínházzal és diafilmvetítéssel egybekötött foglalkozás gyerekeknek a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 24., kedd, 16.30
Nagy Ilona Szívem zenéje című
verseskötetének bemutatója a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában.

O Szeptember 24., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Szeptember 24., kedd, 19.30
Tangó! Az énekelt tangó művészete Susanna Moncayo argentin
tangóénekes és a Kodály Kórus
tolmácsolásában a Kölcsey Központ Báltermében.
O Szeptember 25., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.
O Szeptember 25., szerda, 10 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 25., szerda, 14 óra
A sárrét virágai a lakástextileken
című kiállítás és Bujdosó Sándorné
Furtai hímzés című könyvbemutatója a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Szeptember 25., szerda, 15 óra
Debreczeni Tibor: Ki az a
Pál? című előadóestje a DABszékházban.
O Szeptember 25., szerda, 16.30
Az ókori Egyiptom: A leg-ek országa. Hajdú Zsigmond vetített képes
előadása a Déri Múzeumban.
O Szeptember 25., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték. Egészséges életmód, ezotéria, önismeret
az Újkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 25., szerda, 17 óra
Lente István grafikus-festőművész Öröm, festészet című kiállítás megnyitója a DAB-székházban.
O Szeptember 25., szerda, 17 óra
A bolgár filmművészet remeke.
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O Youday. Az egyetem napja, a te
napod! – szeptember 18-án, a Nagyerdei
Stadionban
A Fekete fecske című film vetítése
a Delta Moziban.
O Szeptember 25., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték. Egészséges életmód, ezotéria, önismeret
az Újkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 26., csütörtök, 10 óra
Mesematiné a magyar népmese
napja alkalmából a Kismacsi Közösségi Házban.
O Szeptember 26., csütörtök, 10 óra
Nyelvek európai napja. Ismerkedés az Európában beszélt
nyelvekkel, kultúrákkal, gasztronómiával a Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 26., csütörtök, 10 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 26., csütörtök, 14 óra
Ki tud többet Bulgáriáról? Játékos
országismereti vetélkedő általános iskolásoknak az Újkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 26., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O Szeptember 26., csütörtök, 16.30
A múlt nyomában. Fodor Éva
könyvének bemutatója a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Szeptember 26., csütörtök, 17 óra
Sulyák Imre festőművész emlékkiállítása az Újkerti Közösségi Házban. Megtekinthető október 16-áig.
O Szeptember 26., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.
O Szeptember 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Szeptember 26., csütörtök, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház:

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
Kulisszák. Ráckevei Anna beszélgetéssorozata. Ingyenes
rendezvény.

O Szeptember 28., szombat
Mesél a múlt. Gyalogtúra a Meg�gyes csárdához.

O Szeptember 26., csütörtök, 18.15
Hol a boldogság mostanában? A
boldogságkeresés külső és belső
útjai. Előadás Domokiné Tóth
Mária reikimesterrel az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 28., szombat, 9 óra
Decathlon Kerékpáros Diákliga
3. forduló az újkerti szánkódombon.

O Szeptember 27., péntek
Csillagséta a hortobágyi Vadasparkban.
O Szeptember 27., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Interaktív babamama klub az Ifjúsági Házban.
O Szeptember 27., péntek, 10 és
14 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Bérletes előadás.
O Szeptember 27., péntek, 14.30
Menő-manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O Szeptember 27., péntek, 15 óra
Rendhagyó kutatók éjszakája az
Agórában.
O Szeptember 27., péntek, 17 óra
Retró péntek. Slágerek, örökzöldek, dalok az Újkerti Közösségi
Házban.
O Szeptember 27., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Dés László–
Geszti Péter–Grecsó Krisztián: A
Pál utcai fiúk. Bemutató előadás.
O Szeptember 27., péntek, 20 óra
Zenés, táncos olasz est az Ifjúsági Házban. Karaoke a legismertebb olasz zenékkel. Fellép: Luca
Balduccio (egyenesen Szicíliából).
O Szeptember 28–29.
Tradicionális reiki I. Kövesi Péter
tradicionális reikimesterrel az
Újkerti Közösségi Házban.
O Szeptember 28., szombat
Kertzáró: Vad Fruttik a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Szeptember 28., szombat, 10 óra
Családi nap a zene világnapján a
Kodály Filharmonikusok próbatermében.
O Szeptember 28., szombat, 10 óra
III. Mini Con. Távol-Keletről szóló
fesztivál a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Szeptember 28., szombat, 14 óra
Őszköszöntő családi nap a
Kismacsi Közösségi Házban.
O Szeptember 28., szombat, 14 óra
Homokkerti nyílt színi közösségi
ünnep.
O Szeptember 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Szeptember 28., szombat, 18 óra
Rock and roll show a Belvárosi
Közösségi Házban.
O Szeptember 28., szombat, 19.30
Csokonai Színház: Atyai ág. A Fonó
zenekar koncertje. Bérletszünet.
O Szeptember 29., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.
O Szeptember 29., vasárnap, 10 óra
A szkarabeusz útján: Családi nap.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja
programja a Déri Múzeumban.
O Szeptember 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Teremtéstörténet. Családi előadás.
O Szeptember 29., vasárnap, 14.30
A Hivatás az életért, mentők egykoron és napjainkban című időszaki kiállítás zárórendezvénye a
Déri Múzeumban.

O Szeptember 28., szombat
Terepmadarász-túra a HortobágyHalastón.

O Szeptember 29., vasárnap, 14 és
19 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Bérletszünet.

O Szeptember 28., szombat
Szent Mihály-napi vigasságok és
daruváró a Hortobágyi Nemzeti
Parkban.

O Szeptember 30., hétfő, 10 óra
Egyszer volt, hol nem volt. Fekete
Dávid mesemondó műsora a Csapókerti Közösségi Házban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
nőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Október 1., kedd, 16 óra
Vargyas Mária és barátainak kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.

O Babusgató. Bölcsőszínházi
előadás a Vojtinában szeptember 20-án,
22-én és 23-án

O Október 1., kedd, 16.30 óra
Bakos Szilvia és tanítványai
kiállításának megnyitója az Ifiház
Galériában.

O Szeptember 30., hétfő, 14 óra
A magyar népmese napja. Élőszavas mesemondás, kvíz és
kézműves alkotókuckó az Újkerti
Közösségi Házban.

O Október 1., kedd, 17 óra
Kompozíciók. Szabó András festőművész kiállítás-megnyitója a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Megtekinthető október
31-éig.

O Szeptember 30., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Ifjúsági bérlet.
O Szeptember 30., hétfő, 15 óra
Kortalanul. XX. Idősek Hónapja
rendezvénysorozat ünnepélyes
megnyitója a DMJV Családsegítő és
Gyermekjóléti Központjában.
O Szeptember 30., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Ady Endre-bérlet.
O Szeptember 30., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Koncert a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Október 1–5.
Csokonai Színház és Horváth Árpád
Stúdiószínház: MagdaFeszt.
O Október 1–31., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Október 1., kedd, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.
O Október 1., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Október 1., kedd, 14 óra
A Ritmico ütőegyüttes koncertje a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Október 1., kedd, 14.30
Népmese napja. Benedek Elek
születésnapja a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O Október 1., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub fel-

O Október 1., kedd, 17 óra
Lelki navigáció: Úton az egészséges érzelemvilág felé. Előadássorozat a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Október 1., kedd, 19 óra
Opera a zene világnapján a Kölcsey Központ Nagytermében.
O Október 2., szerda, 10 óra
Kakaó-klub zenebölcsi Sikó-Nagy
Zita vezetésével a Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Október 2., szerda, 14 óra
Gyűjtögettük, megmutatjuk.
Kiállítás nyugdíjasainak gyűjteményéből az Újkerti Közösségi
Házban. Megtekinthető október
20-áig.
O Október 2., szerda, 16 óra
Legyen a zene mindenkié. Előadás
a Józsai Közösségi Házban.
O Október 2., szerda, 16 óra
Aktív életért klub foglalkozása a
Petőfi Emlékkönyvtárban.
O Október 3., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Október 3., csütörtök, 10 óra
Állatok világnapja a Kismacsi Közösségi Házban.
O Október 3., csütörtök, 13 óra
Ép testben egészségvédő délután
a Kismacsi Közösségi Házban.
O Október 3., csütörtök, 16.30
Venezuela elveszett világa. Mező
Szilveszter főmuzeológus vetített
képes előadása a Déri Múzeumban.

O Október 3., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.
O Október 3., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Október 4., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Interaktív babamama klub az Ifjúsági Házban.
O Október 4., péntek
Csillagdai esték a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 4., péntek
The Southern Oracle-koncert a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Október 4., péntek
Víg Kamaraszínház: Federico García
Lorca: Yerma.
O Október 4., péntek, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacsságok. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Október 4., péntek, 14 óra
II. Rákóczi Ferenc emlékei nyomában, születésétől haláláig.
Ismeretterjesztő előadás a Józsai
Közösségi Házban.
O Október 4., péntek, 16.30
Medgyessy Ferenc szobrász életművét ismertető séta az Emlékkiállítástól a Déri térig.
O Október 5., szombat
Magyar szürkebarátok találkozója
a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
O Október 5–6.
Állatok világnapja a hortobágyi
vadasparkban a Hortobágy Malomházán.
O Október 5–6.
Vezetett túrák a darvak nyomában a Hortobágyi Nemzeti
Parkban.
O Október 5–27., minden hétvégén,
11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Október 5., szombat, 16 óra
Panel: lét, közösség, esztétika. A
lakótelepek hatvan éve kiállítás.
Tárlatvezetés a Modemben.
O Október 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
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Templomok éjszakája
Az Ars Sacra Fesztivál keretében évek óta Debrecenben is
megnyitják kapuikat a történelmi egyházak templomai. A
különleges rendezvényen színes kulturális programokkal
kiegészítve mutatják be az egyházak az építészeti és
művészeti értékeiket.
A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és
Múzeuma belvárosi templomtúrára invitálja az érdeklődőket szeptember 14-én, szombaton 18.45-től. A séta során
felkeresik a Kossuth utcai, a görögkatolikus és az ortodox
templomot, a Szent Anna-székesegyházat, az evangélikus templomot, a Kistemplomot, a Pásti utcai zsinagógát
és a Nagytemplomot.
A gyülekező a Református Kollégium Oratóriumánál
lesz. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni előzetesen az (52) 614-370-es telefonszámon lehet. Az éjszakai
program orgonakoncerttel zárul a Nagytemplomban.
MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Harsány
– Modem, szeptember 15-éig
30 éves az Ort-Iki. Báb-és Utcaszínház
– Csapókerti Közösségi Ház, szeptember 16-áig
Magyar feltalálók, magyar találmányok
– Méliusz Központi Könyvtár, szeptember 20-áig
Huba Mihály festőművész kiállítása
– Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtár, szeptember 27-éig

Baji Imre kosárfonó, népi iparművész kiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ, szeptember
29-éig
Hivatás az életért, mentők egykoron és napjainkban
– Debreceni Irodalom Háza, szeptember 29-éig
Családi okok miatt
– Modem, november 3-áig
Panel: lét, közösség, esztétika. A lakótelepek hatvan
éve kiállítás
– Modem, november 17-éig
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A Pál utcai fiúk olvasópróbája

A Pál utcai fiúk is dalra fakadnak
Három színdarab próbája már
elkezdődött a Csokonai Színházban.
Cervantes 17. században írt örök
érvényű művét, a Don Quijotét Debrecenben Ilja Bocsarnikovsz (Hogyan
nevezzelek?, Lear, Három nővér) viszi

színre. Nála Don Quijote nem balga,
reménytelen álmodozóként jelenik
majd meg, hanem olyan hősként, aki
az értékvesztett, pusztulásba rohanó
világban, a kilátástalannak tűnő küzdelem során sem veszíti el hitét.

Az orosz zene világa

A tavalyi sikert követően másodszor is megrendezik az Orosz Zenei Fesztivált – a budapesti
programokkal párhuzamosan – Debrecenben is,
október 7. és 12. között. A rendezvénysorozat
egyedülálló módon lehetőséget kínál arra, hogy
a közönség az orosz szerzők sokoldalú zenei világában a műfajok között is kedvére kalandozhasson: a balettfilm-vetítéstől a hangversenyig. Az
idei év minden koncertje más-más zeneszerzőt
állít a középpontba. Prokofjev zenekari művei,
Szkrjabin zongoradarabjai, Csajkovszkij kórusművei kerülnek terítékre, Muszorgszkij életművét
– emblematikus kompozíciói mellett – levelezése
is segít megérteni.

Anca Bradu nevéhez az Antigoné
című nagy sikerű előadást kötheti a
közönség. A román rendező választása ezúttal is egy erős érzelmeket
mozgató, nőközpontú darabra esett:
García Lorca Yermája egy asszony
kétségbeesett lázadásának története, aki szenvedéllyel, megszállottan
vágyik az anyaságra, ám a férje ezt
nem tudja megadni neki. A címszerepben Újhelyi Kingát láthatjuk.
Musicallel is készül az évad elején
a színház. A Pál utcai fiúk új, zenés
változata Geszti Péter, Dés Lászlót
és Grecsó Krisztián nevéhez fűződik.
Mai nyelvezet, modern zenei világ,
lüktető, fülbemászó dallamok jellemzik. A népszerű musicalt Keszég
László (Augusztus Oklahomában)
rendezi a Csokonai Színházban. ■

A művek tolmácsolását az Oroszországból
meghívott vendégművészek teszik még autentikusabbá. A fesztivál társszervezője, a Kodály
Filharmónia Debrecen együttesei két-két koncertet adnak az eseménysorozatban: a Kodály
Filharmonikusok – Prokofjev zenekara címmel
– a fesztivál nyitóhangversenyét október 7-én
Budapesten a Zeneakadémián, és itthon október
8-án a Kölcsey Központban. A Kodály Kórus
Csajkovszkij szakrális művét, a Vesperást énekli
október 11-én a Debreceni Református Nagytemplomban, október 12-én Budapesten, a Szent
István-bazilikában. ■
Bővebb információk, jegyvásárlás:
kodalyfilharmonia.hu, ozf.hu

Ötven éve énekelnek
A Csapókerti Pávakör 1969-ben alakult a Csapókerti
Közösségi Házban, az akkori Horváth Árpád Művelődési
Házban. Ezt a közösséget a népdal szeretete tartja össze.
Mindent megtesznek azért, hogy ápolják a néphagyományokat, felelevenítsék a kevésbé közismert népdalokat,
csodálatos népdalkincsünket terjesszék és átadják az
utánunk következő nemzedéknek.
A csoport jelenleg 34 főből áll; tagjai nyugdíjas nők
és férfiak. Vezetőjük 1977-től Szilágyi Lászlóné. Rendszeres résztvevői a megyei, regionális és országos népzenei
találkozóknak. A Csapókerti Közösségi Ház közösségi
rendezvényein is sokszor szerepelnek; önkéntesként segítenek a programok megvalósításában.
Számtalan emlékezetes fellépésben, versenyzésben,
megmérettetésben volt részük. Az elmúlt 15 év során

négyszer értek el arany, egyszer Arany Páva-minősítést.
A pávakör tagjai összetartó közösséget alkotnak, a
fellépéseken túl a próbák, szereplések idejére elfelejtik
betegségeiket, fájdalmaikat, és lelkileg is támaszt nyújtanak egymásnak.
Próbáikat a Csapókerti Közösségi Házban tartják
hétfőnként 15 és 17 óra között. ■
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Őszi filmkavalkád

Az: Második fejezet
Visszatér rémálmaink bohóca: a Vesztesek Klubja legyőzte
a kísérteties Pennywise bohócot, a tagok szétszóródtak,
felnőttek. Viszont mindannyian tudják, hogy nem hagyhatják
maguk mögött a múltat. Hiába győzték le a gonoszt, ha az
elpusztíthatatlan. Majd három évtizeddel később egy telefonhívás ébreszti őket: újrakezdődtek a megmagyarázhatatlan eltűnések, Derry utcáit és házait ismét hatalmába keríti
a rettegés. Vajon hogyan szállhatnak szembe a borzasztó
lénnyel? n

Downton Abbey
Mozifilm formájában tér vissza a közkedvelt sorozat különleges világa. A Crawley család és a szolgálatukban álló elszánt
személyzet a birtok fennállásának legfontosabb pillanatára
készülődik: az angol király és királyné látogat hozzájuk. A
hírre felbolydul az egész ház, botrányok kezdenek kibontakozni, az események pedig váratlan fordulatot vesznek.
A filmet a sorozat alkotója, Julian Fellowes írta, és az eredeti
szereplőket láthatjuk viszont a mozivásznon is. n

Rambo V – Utolsó vér
73 évesen újra Rambóként tér vissza a mozivászonra
Sylvester Stallone. A vietnámi veterán békésen próbálja élni
a mindennapjait arizonai farmján, bár háborús múltjából
felbukkanó belső démonaival továbbra is napi harcot vív. Miután azonban házvezetőnője, María unokáját elrabolják, így
kénytelen újra felvenni a harcot az ellenséggel: ezúttal szexés drogkereskedő mexikói kartellel kell leszámolnia. Segítője
a halálos küzdelemben Carmen, aki a húga után kutat. n

Moziműsor
Filmek az Apollóban
O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Szept. 6–11., 16.30 (10-én 15.30-tól)
Volt egyszer egy Hollywood
Szept. 6–11., 19.30 (10-én nincs)
Az: Második fejezet
Szept. 8., 14 óra
A kis kedvencek titkos élete 2.
Szept. 10., 19 óra
Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot
Szept. 12–18., 15.30
Az: Második fejezet
Szept. 12–18., 18.45
Az: Második fejezet
Szept. 14–15., 13.30
Kópé
Szept. 19., 19 óra
Folyékony arany (Borkóstoló előadás)
Szept. 19–25., 17.15 (19-én 16 órától)
Ad Astra – Út a csillagokba
Szept. 20–25., 15.15 (21-én és 22-én 13.15-től is)
Rambo V – Utolsó vér
Szept. 20–25., 19.30
Az: Második fejezet
Szept. 26., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál: Mindent anyámról
Szept. 26.–okt. 2., 15.30
A Wall Street pillangói
Szept. 27., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál:
	Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén
Szept. 28–29., 13.30
Playmobil: A film
Szept. 28., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál: Megtört ölelések
Szept. 29., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál: Volver
Szept. 30., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál: Beszélj hozzá!
Okt. 1., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál: A bőr, amelyben élek
Okt. 2., 18 óra
Almodóvar 70 Filmfesztivál: Rossz nevelés
O SOÓS IMRE-TEREM
Szept. 6–11., 15.30
Az: Második fejezet
Szept. 6–11., 18.30
Az: Második fejezet
Szept. 7–8., 13.30
Angry Birds 2.
Szept. 12–18., 19.30
Az: Második fejezet
Szept. 12–18., 15.15
Közönségsiker-sáv
Szept. 12–18., 17.15 (14-én és 15-én 13 órától is)
Downton Abbey
Szept. 19–25., 18 óra
Közönségsiker-sáv
Szept. 20–25., 20.15
Rambo V– Utolsó vér
Szept. 20–25., 15.45 (21-én és 22-én 13.30-tól is)
Downton Abbey
Szept. 26.–okt. 2., 18 óra
A Wall Street pillangói
Szept. 26.–okt. 2., 16 óra (28-án és 29-én 14 óra)
Playmobil: A film
Szept. 26.–okt. 2., 20 óra
Ad Astra – Út a csillagokba
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Szept. 6–11., 15 óra
A bűn királynői
Szept. 6–11., 17 óra
Apokalipszis most – A végső vágás
Szept. 6–11., 20.15
Közönségsiker-sáv
Szept. 12–18., 20.15
Downton Abbey
Szept. 12–18., 16.15	A művészet templomai – Tintoretto:
	Egy lázadó Velencében
Szept. 12–18., 18.15 (14-én és 15-én 14.15-től is)
Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot
Szept. 19., 17.45
Downton Abbey
Szept. 19–25., 20 óra
Ad Astra – Út a csillagokba
Szept. 19–25., 16.30 (19-én 16 órától)
Kópé
Szept. 20–25., 18.30
Folyékony arany
Szept. 26.–okt. 2., 17.45 (26-án 15.45-től)
Akik maradtak
Szept. 26.–okt. 2., 19.30
Az aranypinty
Szept. 27.–okt. 2., 15.15
Ad Astra – Út a csillagokba
Szept. 28–29., 13.15
Kópé
Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket szeptember 24-éig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió
Törd meg az éhezőknek című
filmjéből sorsolunk ki két darab DVD-t.
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Réffi Józsefné, István út 85.
Tóth Tamás, Görgey u. 10.

a szemüveg nem luxus!

11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 11 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 vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze
müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre söté

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

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván 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

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2019. szeptember 6.–
október 4.
Végh Veronika igazgató és Csáki Szabolcs művészeti
vezető bemutatja, hogy haladnak a felújítások

Új színház a városban
A debreceni musicalszínház, a ZeneTheatrum ez évtől együttműködik az egyetemmel, így Odeon-ZeneTheatrum néven folytatják
munkásságukat, mint a Debreceni Egyetem zenés színháza. Ez
azzal is jár, hogy új játszóhellyel gazdagodnak, felújítják az Agrár
mozitermét (a Böszörményi úti Campus területén), ami körülbelül 300 férőhelyes. Ide olyan darabokat is el tudnak hozni,
melyek eddig nem fértek el a Páholyba. Szeretnék megszólítani
a fiatal nézőket; terveik között pedig több saját produkció
színpadra állítása is szerepel.
Az új játszóhely nyitóelőadása az EztRád című produkció
lesz szeptember 25-én, 19 órától, a Nézőművészeti Kft. előadása
olyan szereplőkkel, mint Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Molnár
Gusztáv, Katona László, Kovács Krisztián és Parti Nóra. Október
4-én 14 és 18 órától a Süsü, a sárkány kalandjait láthatja a
közönség, október 14-én 19 órától pedig A szív hídjait Udvaros
Dorottyával és László Zsolttal a főszerepben.
Mint Végh Veronika elárulta, az új színházi tér mellett a
Páholy is megmarad, természetesen, tehát az Arany János utcai
lakásszínházról sem kell lemondania a debreceni közönségnek.

Furtai hímzés
A homokkerti Nefelejcs hímző szakkör munkáiból összeállított
tárlat nyílik szeptember 25-én 14 órakor a Homokkerti Közösségi
Házban. A Sárrét virága lakástextileken című kiállítás a furtai
hímzést tárja elénk.
A megnyitón tartják Bujdosó Sándorné Emike, a Népművészet Mestere Furtai hímzés című hiánypótló könyvének
bemutatóját is.

2019.
szept. 6.–
okt. 4.

Új évad kezdődik
a vojtina BáBszínházBan
építsünk roBotot!

Várja a fiatalokat az agóra tudományos ÉlmÉnyközpont

FÖLdi 70

nagyszabású tárlat nyílik a belVárosi galÉriában

Pimpáré és Vakvarjúcska:
ebben az évadban is láthatja
a közönség a Vojtina Bábszínház darabját

Impresszum
Lapigazgató:
Kiadó:
		
Telefon:

Dr. Szabó József
Médiacentrum Debrecen Kft.
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
(52) 525-100

Főszerkesztő:
Szerkesztőség:
		
Telefon:
E-mail:

Szénási Miklós
Médiacentrum Debrecen Kft.
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
(52) 525-100
korzo@mcdb.hu

Lapterv:
Nyomda:
		
Vezérigazgató:

Petromán László
Alföldi Nyomda Zrt.
Debrecen, Böszörményi út 6.
György Géza

Megjelenik: 70 ezer példányban
		 Debrecen területén
Terjeszti: Lapcenter Kft.
A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk
nélkül tilos.
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Vásároljon, sportoljon,
ügyintézzen egy helyen,

a Malompark

Bevásárlóközpontban!
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

