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Városi 
kiruccanások
Néhány éve megszoktuk már, hogy szinte alig tör 
ránk a kánikula, az üzletek máris a nagy leárazá-
sokról harsognak. Mintha a végére értünk volna 
valaminek, ami valójában még csak most kez-
dődött el. Ennél azért jóval lassabban búcsúzik 
a nyár, még ha most már valóban szeptembert 
mutat is a naptár. Vége a szabadságolásoknak, 
kezdődik az iskola. Új szezon, új évad indul ilyenkor 
a kultúra és a sport világában is. 

Ha visszatekintünk, tényleg sok minden történt 
velünk az elmúlt hetekben. Ennél azonban még 
fontosabb, mi vár ránk. Tervezgetni kezdünk, 
mire lesz idő, pénz, energia. Vegyünk színház- 
meg hangversenybérletet? Ha igen, biztosan ott 
leszünk, és nem mondjuk azt egy nehéz nap vagy 
hét után, hogy inkább majd máskor. Jó lenne látni 
a Ghymest is élőben. (A zenekar kíséretében fellé-
pő énekkarban ott a gyerek egykori osztálytársa 
is – ez még nyomósabb érv a kimozdulás mellett.) 
Újra nyitnak a nyáron visszafogottabban üzemelő 
közösségi és művelődési házak, könyvtárak. Lesz 
néhány olyan kiállítás, ahova jó lenne beugrani – 
nem csak végigrohanni a művek előtt a megnyitón. 
Lehetne menni orgonakoncertre, vagy amíg jó idő 
van, addig akár kiruccanni az állatkertbe vagy a 
város környéki kirándulóhelyekre, a Vekeri-tó vagy 
az Ördögárok környékére is. Családdal, barátokkal 
– a társaság kedvéért. 

Reményeink szerint még üldögélni is szívesen fo-
gunk: akár a belváros számunkra kedves terein és 
helyszínein, akár a Loki-meccseken vagy az uszoda 
lelátóján (mert a vízisportok legújabb hulláma is 
fodrozza már a medence vizét). Szükségünk van 
ilyesmi időtöltésekre. Hogy érezzük: történik vala-
mi, s rajtunk is múlik, mi.

Szénási Miklós
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„Kiküszöböljük az ütközé-
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O Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Szakrális 
Művészetek Hete Fesztivált szeptember 17–26. 
között. A rendezvénysorozat része a Templomok 
éjszakája program, melyhez Debrecenből két temp-
lom csatlakozott. Szeptember 17-én reflektorfény-
be kerülnek a reformáció hagyományaitól eltérően 
bibliai történetek szimbólumaival díszített debre-
ceni Verestemplom (Kossuth u. 65.) szekkói (fali 
képei). Lesz kamarazene Liszt Ferenc műveiből (20 
óra), templombemutató (21 óra), Arany János-bal-
ladákat szólaltat meg Módis László (22 óra), és lesz 
még kamarakórus előadásában egyházi énekek (23 
óra), zsoltárfűzér és imádság (23.40).

O Várja az érdeklődőket a Füredi úti református 
templom is. A program véradással és kézműves-
foglalkozással indul (13–16 óra), előadást tart Bö-
szörményi Gergely, a Periferic Records Kiadótól (17 
óra), koncertet ad Karasszon Dezső orgonaművész 
(18 óra), Szabó Magda-tárlat nyílik Juha Richárd és 
Turcsányi Béla műveiből (19 óra). Lesz templombe-
mutatás (19.30), Bach-est Bogáti Bokor Orsolya és 
Dénesi Csaba hegedűművészek közreműködésével 
(20 óra), és Écsi Gyöngyi felvidéki lelkipásztor elő-
adóestje Énekelt imádság címmel (21 óra). További 
részletek a szervező Ars Sacra Alapítvány honlap-
ján: www.szmh.hu

EgészségEs környEzEt és a hatékony, minőségi nEvElés 
infrastrukturális fEltétElEi nEk mEgtErEmtésE a Dóczy gimnáziumban

A projekt célja európai színvonalú oktatási környezet kiala-
kítása a keresztyén ifjúság számára. 
A közbeszerzés 2. részeként az udvar felújításának lehetősé-
gét az Inprobau Kft. nyerte el, melynek költsége közel bruttó 
50 millió forint. A kivitelezés befejezése 2011. október 31.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az „Egészséges környezet és a hatékony, minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dóczy Gimnáziumban” 
címmel benyújtott pályázat az Új Széchenyi Terv Észak- Alföldi Operatív Program ÉAOP 4.1.1/A-09 „Oktatási-nevelési intézmények 
fejlesztése” program keretein belül 337.748.089,- forint támogatást nyert.

A projekt tartalmi elemei:

az épület akadálymentesítése
2 teremmel bővül az épület
a tetőszerkezet és a héjazat hibáinak kijavítása

Templomajtók nyílnak
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Az orgonát mindenki szereti. Rákász Gergely, az 
ismert koncertorgonista keze alatt a hangszer – az 
amerikai előadói gyakorlatot követve – nagyzene-
karrá változik. Műsorválasztása különleges, átira-
tai merészek, hangszerelése egyedülálló. Egyedi 
témájú koncertsorozatait, mint a Romantika Light, 
Barokk Light, vagy a Verdissimo – La Bella Italia, 
több ezren hallgatták meg két kontinensen. 

Debrecenben szeptember 16-án találkozhatunk 
vele: 19.30 órától a Nagytemplomban lép fel Egy 
koncert kékben címmel. Műsoron  Gershwin-, Ravel- 
és Strauss-művek lesznek. Papp Norbert festőmű-
vésszel közösen ezúttal túllépnek a megszokott 
hangversenykereteken, és képi illusztrációkkal 
színesítik a programot. Manapság magától értető-
dik, hogy a filmekhez zenét írnak, most egyedül-
álló módon a zenéhez készülnek programba vágó 
művészi képsorok. 

Jegyek elővételben az Alexandra Könyváruház-
ban (Debrecen Plaza) válthatók. 

Koncert, kékben

Kultúrházak éjjel-nappal
Hagyományosan a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódik 

és minden évben szeptember harmadik hétvégéjére esik ez az 
országos rendezvénysorozat. Ekkor több mint ezer olyan épület 
és helyszín nyitja meg kapuit ingyenesen a látogatók előtt szer-

te az országban, amely kulturális értéket képvisel – akár mint 
épített örökség, akár mint kulturális helyszín.  

A Debreceni Művelődési Központ idén is csatlakozik ehhez a 
népszerű kezdeményezéshez: a Belvárosi, Homokkerti, Józsai, 

Kismacsi Közösségi Házakban és a Mű-Terem Galériában 
szerveznek a rendezvénysorozathoz illeszkedő programokat. 

Szeptember 17-én 18 órától a képünkön látható Debreceni 
Gitárkvartett is fellép a Józsai Közösségi Házban, ahol e napon 

Wass Albert meséit is megidézik.

A 110 éve született Menyhárt József 
(1901–1976) a rajzolást Toroczkay 
Oszvaldtól, a fametszést Gáborjáni 
Szabó Kálmántól tanulta. Igazán ismert 
és sikeres a fény és árnyék mozgalmas 
játékára épülő grafikáival lett. Nem állt 
tőle távol a társadalmi kritika sem, és 
különösen emlékezetesek a debreceni 
utcák hangulatát visszafogott színekkel 
megidéző csendéletei is. Emlékkiállítása 
szeptember 17-én 16 órakor nyílik a 
Belvárosi Galériában. Köszöntőt Szilágyi 
Imre mond, és Tamus István grafikus-
művész nyitja meg.

Debreceni álmok
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O Mi hozta Debrecenbe?

Egy felkérés. Úgy hiszem, Békés megyei eredmé-
nyeim alapján figyeltek fel rám a cívisvárosból: 
látták, mit sikerült kihozni abból a zenekarból me-
nedzserként és zenészként is, ez alapján gondolták 
azt, hogyha meg tudtam csinálni kicsiben, akkor 
sikerül nagyban is...

O Azzal indított, hogy megváltoztatta a zene-
kar nevét. Miért?

Nekünk most építkeznünk kell, még stabilabb 
ala pokra helyezni a kapcsolatot a közönséggel. 
Szá momra értelmezhetetlen volt az intézmény neve 
marketingszempontból: nem lehet használni, nem 
lehet egy jó logót mellé tenni. Az sem átlátható, mi 
köze egymáshoz a zenekarnak és a kórusnak, nem 
derül ki rögtön, hogy egy cég-e. A zeneszerző özve-
gye, Kodály Zoltánné Péczely Sarolta jóváhagyásá-
val nyáron a közgyűlés elé került a névváltoztatási 
kezdeményezés, és az új évadtól kezdve Kodály 
Filharmónia Debrecen néven folytatja működését a 
város filharmonikus zenekara és a Kodály Kórus. 

O Tervei között szerepel a város komolyzenei 
életének megújítása. Mennyiben lesz más, 
mint korábban volt?

Somogyi-Tóth Dániel 
karmester június óta áll a filharmonikus ze-
nekar és a Kodály Kórus élén. A fővárosban 
tanult, később többek között a Békés Megyei 
Szimfonikusokat irányította, és karmesterként 
dolgozik a Budapesti Operettszínházban, illetve 
orgonaművészként is fellép. Pályája során a 
legkiválóbb magyar és külföldi muzsikusokkal 
dolgozott együtt. Egy csésze kávé mellett kér-
deztük a Kodály Filharmónia igazgatóját a város 
komolyzenei életéről
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A városnak az az elvárása, hogy a Kodály Filhar-
mónia komolyzenei központként működjön, itt 
fussanak össze azok a szálak, amik a debreceni 
zenei életet meghatározzák. Szempont volt, hogy 
azok a szolgáltatók, akik részt vesznek a város 
zenei életének színesítésében, rendszeres koordi-
nációs tárgyalásokon találkozzanak. S mindent úgy 
hangoljunk össze, hogy kinek-kinek megmaradjon 
a saját szuverenitása, miközben a közönség egy 
átlátható, kiegyensúlyozott műsortervet kapjon az 
évad elején. Kiküszöböljük az ütközéseket, torlódá-
sokat, nem történhet meg, hogy bárki lemaradna 
egy számára fontos zenei rendezvényről.

O Mitől függ, járnak-e klasszikus zenei 
koncertekre az emberek? Az előadók színvo-
nalától? A jó marketingtől? A zenei oktatástól 
esetleg?

Ezek mind kellenek ahhoz, hogy jó legyen a kon-
certkínálat. Alapvetően a zenével, a zene erejével 
kell megszólítani és megtartani a közönséget, 
ám ezek az értékek mind kárba vesznek, ha nem 
tudunk elegendő embert elérni. Pontosan tudjuk, 
milyen nehéz helyzetben vannak ma a családok 
Magyarországon, ezért is van az, hogy a Kodály 
Filharmónia bérletei meglepően barátságos áron 
érhetők el. Ha valaki két nagy, 11-11 koncertet tar-
talmazó sorozatunkat választja, az összesen 8 ezer, 
vagyis alkalmanként kevesebb, mint 800 forintért 
élvezhet minőségi zenei produkciókat, ráadásul 
nekik egy 9000 forint értékű üdülési kupont is 
ajándékozunk Hévízre. 

O Vannak itt igazán jó koncerthelyszínek?

Hogyne, hiszen a Bartók Terem az ország legpa-
tinásabb koncertterme a Zeneakadémia után. Ez 
a Kodály Filharmónia kezelésében van, ami sok 
feladatot ró ránk, de azt is jelenti, hogy a saját 
koncerttermünkben léphetünk fel. 

O Mi az, amivel rá lehet erre a fajta muzsiká-
ra is szokatni az embereket?

Ez egy nagyon nagy misszió, de hiszem, hogy ab-
ban a közegben, amiben ma élünk, sokszorosan hat 
az varázslat, az a feltöltődés, amit a zene nyújt, 
csak rá kell vezetni erre a közönséget. Külön prog-
ram indul a fiatalok megszólítására, hiszen ezzel 
tudjuk a jövőnket biztosítani.

O Mit kínálnak a közönségnek az új évadban?

Nagyon jó karmesterekkel és izgalmas művekkel 
készülünk. Előadjuk többek között Brahms Német 
Requiemjét, lesz Wagner-est, jön Kocsis Zoltán, 
Medveczky Ádám, Jandó Jenő, Bogányi Gergely, a 
Pannon Filharmonikusok. Tervezünk orgonakoncer-
teket is, az évad végén pedig klasszikus zenekarra 
hangszerelt filmzenéket adunk majd elő a Kölcsey 
Központban – remélem, ezzel a közönségnek egy 
olyan rétegét is meg tudjuk szólítani, akik ilyen 
koncertekre esetleg nem mennének el máskor. Az 
évadot egyébként a zene világnapján, október 1-jén 
kezdjük, Muszorgszkij, Borogyin és persze Kodály 
kompozícióit adjuk elő.

Sz. M.

„Egy jó karmester elsősor-
ban jó vezető. A legfelső 
szinteken tevékenykedő 
politikusoknak sem válna 
kárára, ha lenne némi 
karmesteri tapasztalatuk, 
hogyan lehet összehangolni 
és összefogni a dolgokat... 
A karmesteri munka hatvan 
százaléka pszichológia. 
Ugyanazzal a módszerrel 
kell dolgozni a zenekari 
próbán, meg az intézmény 
vezetése során is.”



Gyémánt és
   dzsessz
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„Felnőtté válásomat hatéves koromra datálom, 
akkor határoztam úgy, hogy művész leszek, mi-
után első múzeumi sétámat tettem nagyapám 
gardírozása mellett. Csodálattal néztem a 
képeket, és egyre jobban éreztem, hogy nekem 
is ilyen szépeket kell majd festeni, ha nagy 
leszek. Ez a vágy nem múlt el soha, szólhattak 
szirénák, hullhattak bombák, megverhettek, 
megalázhattak – rajzolva és festve mindent 
túléltem.” 

A legendás forma-
készségű, 1935-ös 
születésű Gyémánt 
László vallomása ez. 
Életművének megha-
tározó részét teszik ki 
a zenei témájú képek 

– ezen belül is azok, 
melyek a dzsessz vilá-
gához közelítenek. 

A Kölcsey Központ 
Bényi Árpád-kiállító-
termében szeptember 3. és október 2. között 
látható válogatás a legfontosabb művekből 
nyújt ízelítőt a debreceni közönségnek. A kiállí-
tás hétfő kivételével naponta 10–19 óra között 
látogatható, a belépés díjtalan.

O Hogyan készülnek az állatok a télre? 
Szakvezetéssel kísért állatkerti séta indul a 
Nagyerdei Kultúrparkban (Ady Endre út 1.) 
szeptember 11-én délelőtt 10 órakor. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 
(52) 310-065 és 413-515.

„Kisfazékból” ifiház
2500 négyzetméter és 3 szint: címszavakban így 
jellemezhető az Ifjúsági Ház, mely a Simonffy 
utcán, a volt „Kisfazék” épületében kapott helyet. 
Szeptember 5. és 12. között nyitja meg kapuját az 
intézmény elképesztően bőséges programkínálat-
tal. Fellép egyebek mellett több mint 30 zenekar, 
tánc- és színházi előadások, kézműves-foglal-
kozások, filmvetítések, gólyalábasok, zsonglőrök 
színesítik a kínálatot. A részletekről érdemes a ház 
honlapján tájékozódni: www.ifihazdebrecen.hu

Kezdődhet a rocksuli is 
– indul a beiratkozás

Duke Ellington – ahogy Gyémánt László 
képbe álmodta

A művész fotózás-
sal is foglalkozik, 
fényképeit vegy-
szerrel alakítja 
és festi, az így 
született egyedi 
képeket gyé-
mánto grá fiá nak 
nevezi.
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O Hihetetlen, de lassan 30 éves lesz a Ghymes! 
A zenekar 1983-ban alakult a Nyitrai Pedagógiai 
Főiskolán olyan szlovákiai magyar zenészekből, 
akik előtte rockot, klasszikus muzsikát és régizenét 
játszottak. Első táncházaikat és népzenei koncert-
jeiket Szarka Gyula vezetésével Gímes (régiesen 
Ghymes) községben tartották. 

Hosszú út vezetett innen akár a 2000-ben 
megjelent Smaragdvárosig, mely előkelő helyezést 
ért el az Európai Világzenei Toplistán, akár a Cso-
konai Színház számára 
írott zenés darabig 
(Maria Eterna). Menet 
közben változott és 
színesedett a zenéjük: 
feszesebb lett, és a ha-
gyományos népi hang-
szerek (hegedű, brácsa, 
cimbalom, duda, bőgő, 
koboz, tárogató) mellett 
előkerült a szaxofon, a 
dob is. Zenéjük egyszer-
re táplálkozik a magyar és a kelet-európai hagyo-
mányokból. Érzelemgazdag, festőien színes világ 
ez – könnyű beleszeretni. Debrecenben több ízben 
is koncertezett már az időközben Kossuth-díjjal is 
kitüntetett Ghymes: legközelebb szeptember 26-án 
19.30 órakor lépnek fel a Nagytemplomban.

Pápa-emlék – Augusztus 
18-án volt 20. évfordulója az idén 
boldoggá avatott II. János Pál pápa 
debreceni látogatásának. Erre az 
évfordulóra készülve a Debreceni 
Szent Anna-székesegyház kibővített 
emeleti kiállítótermében emlékkiál-
lítást rendeztek, amely fényképek, 
emléktárgyak segítségével idézi fel 
a pápalátogatás eseményét.

Smaragdvárostól
a Nagytemplomig

A Ghymes koncertjén 
debreceni szereplők is 
közreműködnek: a Ko-
dály Filharmonikusok 
Debrecen és a Bányai 
Júlia Általános Iskola 
Lautitia Gyermekkó-
rusa.



Képünkön: Jól megférnek egymás mel-
lett: könyvek, folyóiratok, internet és 
olvasók az Újkerti fiókkönyvtárban

O A szocialista pártállamok bukása 
után a szovjet csapatok által megszállt 
területek népessége egy radikálisan 
új helyzettel szembesült. Új politikai, 
gazdasági és kulturális formációk 
jelentek meg a régi rendszerek alapjain. 
Új pártok, új tőkések és új képzőművé-
szeti törekvések, amelyek valamikép-
pen reflektáltak a társadalmi valóság 
átalakulására is. Az Irokéz-gyűjteményt 
bemutató Hibriditás a Kárpátok között 
kiállítás ezt a világot idézi meg a Mo-
demben. Szeptember 10-én nem csak 
megnyílik ez a tárlat: este 20 órától 
a Modem kertjében a Tilos Rádió két 
meghatározó alakja, Keyser és Shuriken 
lépnek a lemezjátszók mögé az elmúlt 
20 év és a ma zenéivel.

10

Irokéz-parti

Kölcsönözhető kincsek
Az ország második legnagyobb közművelődési 

fiókkönyvtár-hálózata a Debreceni Városi Könyvtár. 
18 135 regisztrált olvasójuk van, ami azt is jelenti, 

hogy valaki minden ötödik debreceni háztartásból olva-
sójegyet váltott valamelyik fiókönyvtárba.

Ma, amikor a könyvek meglehetősen drágák, az egyes 
fiókkönyvtárak konkrét olvasótáboruk igényeihez igazod-
va gyűjtik a hazai és a külföldi szép- és szakirodalmat, 
napi- és hetilapokat. Biztosítják a helyben olvasás és a 
tájékozódás lehetőségét is.

A napi közéleti, információs igények kielégítését vala-
mennyi fiókkönyvtárban széles sávú internet-hozzáférés-
sel, számítógépes adatbázisokkal, illetve hagyományos 
nyomtatott dokumentumokkal teszik lehetővé.

Jelenleg közel 280 ezer dokumentumból válogathat-
nak a könyvtárlátogatók (a 2010-es adatok szerint). Ezek 
között könyvek, filmek, zenék, kották és természetesen 
folyóiratok is találhatók. Ez utóbbiakból jelenleg 264-féle 
érhető el: a legfrissebb, aktuális számot csak helyben 
lapozgathatják az olvasók, a régebbieket viszont haza is 
lehet vinni – természetesen kölcsönbe.

 18135 olvasó

 236308 könyv

 26862 hanglemez, kazetta, CD

 6861 kotta

 5879 dia, videó, DVD

 1284 CD-ROM, DVD-ROM
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SzéKeK SzáMA
  Csokonai: 544
 Kamara: 368
 Stúdió: 60

„Ha valaki egy 8 előadásos hétvégi 
bérlet mindegyik bemutatójára külön 
jegyet váltana, annak 16 100 forintot 

kellene fizetnie, míg ha egy  
I. kategóriás hétvégi bérletet vált, 

mindjárt megspórolhat 3140 forintot. 
A változó időpontú felnőttbérletek 
esetében pedig már 5300 forint  

a megtakarítása!”

Erdősné Nagy Andrea, marketing-  
és szervezési vezető

Hamarosan 
felgördül
a függöny

Színházba járni jó, élmények, öröm és feltöltődés forrása. Tel-
jesen más, mint a mozi vagy az otthoni tévé. Rögtön ott a tény, 
hogy emberek játszanak embereknek. 

Miért érdemes színházbérletet váltani? Azért, mert az segít 
rendszeres viszonyt kialakítani a színházzal. Plusz a bérlet anya-
gilag is megtakarítással járhat.

A 8, 6, 4 előadásos kötött bérletekre akár 50 százalékos ked-
vezmény is igénybe vehető augusztus 3. és október 31. között.

A szabadbérletek esetében a néző választja ki, mely elő-
adásokat szeretné megnézni, így állíthatja össze a 6, illetve 4 

„fogásból” álló éves menüt. Itt 10 és 20 százalékos kedvezmé-
nyek érvényesek. (Annyit érdemes tudni, hogy ezek nem helyre 
szólnak!)

Előfordul, hogy a nézőnek közbe jön valami, amikor sorra 
kerül a bérlete: ez sem tragédia, mert előadás előtt átírathatja 
a szervezési osztályon, és pótolhatja a darabot egy számára 
megfelelő időben.
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Nagy sikerrel mutatkozott be a Debreceni 
Korzó augusztus 17-én délután a Bal-
tazár Dezső téren. A Debrecen Televízió 

információs kiadványának első családi dél-
utánján volt filmvetítés, állatszépségverseny, 
bűvészbemutató, dobosok, táncosok és persze 
torta is. A rendezvényre látogatók végignéz-
hették, amint Komiszár János festőművész 
virágcsendéletet fest. Az elkészült, mintegy 
150 ezer forintot érő alkotást a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat kapta, akik ezt egy 
aukción fogják értékesíteni, a bevételt pedig 
határontúli magyar gyermekek étkeztetésére 
fordítják.

A látogatók nemcsak a szépségverseny 
állataiban gyönyörködhettek: a Nagyer-
dei Kultúrpark jóvoltából az állatkert több 
lakójával megismerkedhettek közelebbről is 
gyerekek. A közönséges gabonasiklót és Diót, a 
kis kengurut meg is lehetett simogatni, de volt 
vadászgörény, teknős és egy fülesbagoly is.

A Korzó-délután hangulatát a Spirituoso 
Ütőegyüttes dobpergéssel, a Valcer táncosai 
pedig forró ritmusokkal fokozták. A családi 
találkozót a Debreceni Korzó tortája és ma-
zsorettesek bemutatója zárta.

Családi délután a Debreceni Korzóval
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Családi délután a Debreceni Korzóval

A Dehir.hu galériájában még több kép és videó is 
látható erről az emlékezetes rendezvényről, mely 
több száz érdeklődőt vonzott a térre.

www.dehir.hu
Fotók: Takács Péter Levente
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Nem árt néha kiszakadni a megszokott környezetből. Debrecen jó 
hely, de néha érdemes kimozdulni a városhatáron túlra: nézzünk 
szét a város környékén. 

Van, ami nincs túl messze, de azért elég látnivalót és érdekes-
séget kínál. Ha kirándulni szeretnénk, nagyon jó helynek ígérkezik 
az Erdőspuszták vidéke, akár a Fancsikai-tavakban, akár a Tájház 
környékében gondolkodunk. Jó levegő, szép táj képe fogadja 
azokat, akik nem akarnak órákon át autózni, miután elhagyták 
a városhatárt jelző táblát. Ha erre indulunk, érdemes megállni 
az Ördögároknál, mely a 4. századi szarmata védelmi rendszer 
rekonstruált maradványa. De nincs messze (Hajdúsámson felé) a 
Dombostanyához közeli Parlagpusztán található Árpád-kori, vagy 
a másik irányból, a bodaszőlői bekötőút felől elérhető zeleméri 
gótikus templomrom sem. (Előbbi az 1200-as években épült, az 
utóbbi egy évszázaddal később.)

Manapság divat az aktív pihenés: Vámospércsen golfpálya nyílt, 
a Hármashegyalján pedig kalandpark. Ez utóbbi vidéket kifeje-
zetten kedvelték a debreceniek, különösen, amíg járt a kisvasút, 
a Zsuzsi, ami mostanában ismét kifut időnként, kellemes utazást 
kínálva minden generációnak.

Nyitott közösségek
Újra találkoznak a nyári szünet után a Debreceni 
Művelődési Központ egységeiben a közösségek 
tagjai, folytatják foglalkozásaikat az alkotó, előadó-
művészeti csoportok, kertbarátkörök, klubok. Az in-
tézményhálózatban működő mintegy 120 közösség 
nyitott a város lakói előtt: gyerekek, felnőttek, idős-
korúak egyaránt találhatnak köztük kedvükre való 
elfoglaltságot és közösséget. Érdemes tájékozódni 
ezekről a közösségi művelődési, alkotási lehetősé-
gekről az intézmény honlapján, vagy személyesen a 
helyszínen, a foglalkozások idején.

Bővebben: www.debrecenimuvkozpont.hu

Tó, tájház, templomrom

Debrecennek is van vize: a Vekeri-tó 
nincs messze a várostól

A régmúltat idézi az Ördögárok 
környéke

Egy jó slambuc megkoronázza 
a kirándulást
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Egzotikus, távoli  
világból, Kínából 
érkezik a Belső 
Mongóliai Művészeti 
Társulat Debrecenbe: 
október 2-án 18 
órától a Kölcsey  
Központ Báltermé-
ben mutatják be 
különleges és látvá-
nyos műsorukat.

Indul az évad a Vojtinában is. Útjukra kelnek szept-
emberben a brémai muzsikusok, és találkozhatnak 
a gyerekek Batu-tával is.

A brémai dalnokversenyre igyekvő öreg szamár, 
a kiebrudalt kutya, a pákosztos macska és a 
kakas kalandjait régóta kedveli az ifjú közönség. 
A különös hangzású Batu-tá eredetét tekintve 
azonban megoszlanak a vélemények. Van, aki 
szerint a világjáró Benyovszky Móricz gróf kísérői 
között lehetett ez a vándor bábjátékos, aki nagyon 
hasonlatos a mi Vitéz Lászlónkhoz. Ez a vidám és 
életrevaló, Afrikában született gyerekember a ten-
ger túlpartján próbálna szerencsét – ám ott nem 
fogadják tárt karokkal.

Mese, báb, játék
Szabad belépni!
gyermekelőadás: 900 Ft
felnőttelőadás: 1000 Ft
Játszószínházi foglalkozás:  750 Ft
Gyermekelőadásokra szóló bérlet: 2700 Ft
Három- vagy többfős családok részére 
kedvezményes árú jegyek is kaphatók.
A vasárnapra lefoglalt jegyeket vasárnap 
9:30-ig lehet átvenni a színház jegypénz-
tárában.

Bővebb információ: (52) 418-160
www.vojtinababszinhaz.hu
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Kulcsáré az 
1700. Loki-gól
Egyszerű korrekcióval akár négyjegyűvé is 
alakíthatná a mezszámát Kulcsár Tamás: a 
jelenlegi 70-es elé s után is egy-egy számot 
biggyesztve utalhatna a történelmi tettére. Ő 
lőtte ugyanis a klub NB I-es históriájának 1700. 
gólját. A májusban zárult szezon végén 1699-
nél állt meg a Loki-kalkulátor, így a Vasas elleni 
idénykezdő meccs ígérte a jubileumi pillanatot. 
Nem kellett sokat várni az ünneplésre: a közép-
pályásból csatárrá avanzsált játékos paradés 
találatával már a negyedik percben vezetést 
szerzett a végül 5–2-es győzelmet jegyző Loki.   
A szezonnyitó villámgól nem csupán a szerző-
jének, hanem a csapatnak is lendületet adott, 
hiszen sorozatban aratta győzelmeit a DVSC-
Teva.

Jubileumi találatok: 

   1. Szabó I. Endre: a BSZKRT ellen (otthon) 1–1 (1943)
 100. Komlóssy Imre: Zugló (otthon) 1–0 (1946)
 200. Vihar József: Újpest (otthon) 2–1 (1947) 
 300. Kertész Tamás: FTC (otthon) 2–1 (1961) 
 400. Kiss Sándor (öngól): Újpest (otthon) 2–3 (1979)
 500. Jankovics Sándor: Tatabánya (otthon) 1–1 (1982) 
 600. Mörtel Béla: Videoton (idegenben) 2–4 (1986)
 700. Kuttor Attila (öngól): Videoton (otthon) 3–0 (1991)
 800. Arany László: Haladás (otthon) 3–0 (1995) 
 900. Nicolae Ilea: Békéscsaba (otthon) 8–0 (1997)
1000. Bagoly Gábor: Újpest (idegenben) 2–2 (1999)
1100. Kerekes Zsombor: Matáv Sopron (otthon) 3–1 (2001) 
1200. Böőr Zoltán: Siófok (idegenben) 5–3 (2003 )
1300. Éger László: Sopron (otthon) 3–0 (2005) 
1400. Ibrahim Sidibe: Fehérvár (otthon) 3–1 (2006) 
1500. Kerekes Zsombor: REAC (otthon) 4–0 (2008) 
1600. Leandro: Vasas (idegenben) 4–2 (2009) 
1700. Kulcsár Tamás: Vasas (otthon) 5–2 (2011)

(ÁS)

O Immár ötödik alkalommal rendeznek versenyt 
az egykori csapattárs, a fiatalon elhunyt Csete 
Szemesi Attila emlékére Debrecenben.  
Szeptember 24-én szombaton 9-kor kezdődik a 
rapid sakkcsapatverseny a Gábor Dénes Műszaki 
Szakközépiskolában (Füredi út 69.), amelyre 18 
év alatti fiatalok és 4 fős csapatok jelentkezését 
várja a rendező Debreceni Sakkbarátok Klub.
Nevezés szeptember 23-án estig a  
szavam@freemail.hu és a (20) 433-6029-es 
elérhetőségeken.
Bővebb információ: www.sakkbaratok.uw.hu

„Korábban mint régi tulajdonos 
vettem részt a DVSC futball- és 
kézilabdacsapatának minden külföldi 
meccsén, most pedig mint támogató 
járok szurkolni. Az utazás egyéb-
ként is közel áll hozzám, ahogyan a 
külkereskedelem is fontos része a 
munkámnak, mivel 14 országgal áll 
kereskedelmi kapcsolatban a cégem. 
Ha tehetem, szívesen szállok hajóra, 

szabad időmben szeretek vitorlázni – akár a Balatonon, 
akár tengeren.”

Kiss Ferenc, a Cívis Seed tulajdonosa

Emlékverseny
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O A cívisvárosi közönséget 2003 óta lelkesíti a 
Skafunderz, mely lüktető muzsikájával rendre jó 
hangulatú bulikat produkál, helyszíntől függetlenül. 
A banda frontembere, Rácz Tamás szerint sikerük 
titka annyi, hogy jól választottak műfajt annak ide-
jén. A ska-zene akkor újdonságnak számított, rá-
adásul ösztönszerűen mozgásra, bulizásra készteti 
még azokat is, akik egyébként nem szeretik ezt a 
stílust. Koncertjeiken izzik a levegő, ez köszönhető 
annak is, hogy minden fellépésre koncepcionálisan 
készülnek, minden egyes mozzanata a buliknak 
felépített, megkomponált fejezetek sorozata. 
Mindegy, hogy nagy fesztivál, vagy kisebb klub, a 
debreceni fiúk mindig odateszik magukat, s még az 
extrém koncerthelyeket sem vetik meg, börtönben 
is zenéltek már.

A zenekar jelenleg a negyedik sorlemez felvéte-
lein dolgozik. Az album megjelenését őszre tervezik, 
sok időt töltenek a stúdióban, mivel minőségi 
munkát szeretnének kiadni a kezükből, és minden 
hibát igyekeznek kiszűrni az anyagból.

  – Már az utómunkálatoknál tartunk, nagyon 
figyelünk arra, hogy minél jobb legyen a lemez, a 
keverést úgy szeretnénk elvégezni, hogy a lehető 
legprofibban szóljon – mondja az énekes.

Rácz Tamás szerint ma is megéri lemezt készí-
te ni, bár abból nincs nagy bevétel, de mégis jó, ha 
van hangzóanyag a zenekar kezében, hiszen sok-
szor éppen ez lehet a belépő az egyes fesztiválokra. 

(bögre)

  hírek  tények  a lényeg.

Ősszel jön az új 
Skafunderz-lemez

Fotó: (rituper)



O Szeptember 9., péntek 9.30
Ringató – foglalkozás a Benedek Elek Könyv-
tárban (Piac u. 68.). Néhány hónapos kortól 
hároméves korig. Foglalkozásvezető: Könyves 
Zsuzsa ének-zene, népzenetanár. 

O Szeptember 10.
Hibriditás a Kárpátok között – kiállítás a 
MODEM-ben (Baltazár Dezső tér 1.). Informá-
ció: (52) 525-018 

O Szeptember 10., szombat 8.45
Bánk – Mikepércs gyalogtúra. Útvonal: 
Bánk – Vekeri-tó – Mikepércs (Kályhamúzeum 
és református templom). Indulás 8.45-kor 
induló 49 számú autóbusszal a Nagyállomás 
elől. Táv: 14 km. 

O Szeptember 10., szombat 9 óra
Kismacsi focitorna. Őszi bajnokság a Közös-
ségi Házban (Debrecen-Kismacs, Napraforgó 
u. 1–3.). 

O Szeptember 10., szombat 10 óra
Curling nyílt edzés a Jégcsarnokban 
(Derék u. 33.). Telefon: (52) 537-272

O Szeptember 10., szombat 16 óra
Kőnig-Trade-DSI-Balmazújváros – Török-
szentmiklós férfi NB I/B. kézilabda-mérkőzés 
a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban (Kassai 
út 32–34.). Tel.: (52) 514-400

O Szeptember 10., szombat 19.30
Trikolidis és az új generáció. A Karolos 
Trikolidis Nemzetközi Karmesterkurzus 
záróhangversenye a Bartók Teremben (Piac u. 
11–15.). Tel.: (52) 500-200

O Szeptember 10., szombat 20 óra
Estfesték. Kaszás Sándor és Kiss Raymond 
estje szabad versekkel és minimalista szabad-
improvációs zenékkel a Romkert kávézóban 
(Kálvin tér 1.). 

O Szeptember 11., vasárnap 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi út Tesco-parko-
lóban. 

O Szeptember 11., vasárnap 10 óra
Brémai muzsikusok. Családi előadás – 
Hamuban sült pogácsa. Dramatikus-előadás a 
Vojtina Bábszínházban (Kálvin tér 13.). Tel./fax: 
(52) 418-160

O Szeptember 11., vasárnap 10 óra
Hogyan készülnek az állatok a télre? 
Szakvezetéssel kísért állatkerti séta a Nagyer-
dei Kultúrparkban (Ady Endre út 1.). Tel.: (52) 
310-065, (52) 413-515

O Szeptember 11., vasárnap 11.30
Amatőr jégkorongtorna a Debreceni 
Jégkorongszervező Egyesület szervezésében a 
Jégcsarnokban (Derék u. 33.). 

O Szeptember 11., vasárnap 16.30
DVSC-DEAC – Nyíregyháza labdarúgó-mér-
kőzés a DEAC-pályán (Dóczy J. u. 9). 

O Szeptember 12-ig
Ifjúsági Ház nyitóhét a Hal közben és az 
Ifjúsági Házban (volt „Kisfazék” épülete). 
Részletek: www.ifihazdebrecen.hu

O Szeptember 12., hétfő 14 óra
Őszi vegyes – Ki, mit tud? A Debreceni 
Nyugdíjas Klub és a Debreceni Művelődési 
Központ szervezésében a Belvárosi Közösségi 
Ház Pódiumtermében (Kossuth u. 1.). 

O Szeptember 12., hétfő 17 óra
Vencsellei István: 650 év – fotókiállítás a 
Benedek Elek Könyvtárban (Piac utca 68.). A 
kiállítást megnyitja Somogyi Béla alpolgár-
mester. Tel.: (52) 502-431

O Szeptember 12., hétfő 18.30
DEAC – Vasas NB I. futsalmérkőzés a 
Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. 

O Szeptember 13.– október 5.
„Újra otthon”. Drienyovszki János szobrászmű-

vész és Tamus István grafikusművész kiállítása 
a Simonffy Galériában (Simonffy u. 2/C.).

O Szeptember 13., kedd
Alkoss velünk! – szélkelepce-készítés. 
Játszóházi foglalkozások a Tímárházban (Nagy 
Gál István u. 6.). Előzetes bejelentkezés alapján 
csoportok számára 350 Ft/fő. 

O Szeptember 13., kedd 10.30
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében (Bem tér 19.). 

O Szeptember 13., kedd 16.15 és 17.15
English Gym and Fun. Zenés vidám 
angoltorna 2–7 éves korú gyerekeknek a 
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 

Programok            időrendben

Angol zenebölcsi indul szeptember 9-től 
délelőttönként a Méliusz-központban

A Romkert kávézóban szeptember 10-én 
Kaszás Sándor és Kiss Raymond szabad 
versekkel és minimalista szabad-
improvációs zenékkel színesített estje 
várja az érdeklődőket, szeptember 
23-án pedig Diogenész lámpása címmel 
lesz egyszeri és megismételhetetlen, 
különleges kiállításmegnyitó
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O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport     O családi



Művelődési Központ előadótermében (Bem tér 
19.). Ingyenes bemutatóórák, bejelentkezéssel: 
(30) 483-3031

O Szeptember 13., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban 
(Kossuth u. 1.). 

O Szeptember 13., kedd 19 óra
Családi koncert: Rohmann Ditta gordon-
kaművész és Rohmann Imre zongoramű-
vész hangversenye a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt Ferenc-termében (Egyetem tér 2.). Tel.: 
(52) 512-900 – Műsor: Liszt Ferenc: Elfelejtett 
románc; Liszt Ferenc: I. Elégia; Frédéric Chopin: 
Polonaise brillante, op. 3; Liszt Ferenc: 2. Elé-
gia; Liszt Ferenc: Gyászgondola; Liszt Ferenc: 
Nonnenwerth cellái; Alexander Glazunov: 
Elégia Liszt Ferenc emlékére, op. 17; Charles-
Valentin Alkan: Koncertszonáta, op. 47. 

O Szeptember 14., szerda 17 óra
Hol vagyunk? Hogy vagyunk? Miért va-
gyunk? Buka László festő-rajztanár kiállítása 
a Józsai Közösségi Ház előterében (Debre-
cen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.). Megnyitó: 
szeptember 14., 17 óra. Köszöntőt mond: Tar 
Károlyné, a DMK igazgatója. Közreműködik: 
Battai István és Gyarmathy István zenészek, 
MEA AMI népzene szakos növendékei és a 
Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

„Csűrdöngölő” csoportja. 

O Szeptember 14., szerda 17 óra
Sári Antal festőművész kiállítása a 
Méliusz-központban. Látható: október 1-ig. 

O Szeptember 14., szerda 17 óra
Hozz egy verset. Versbarát Kör a Benedek 
Elek Könyvtárban (Piac u. 68.). Vendég: P. 
Kovács Irén. Közreműködik: Maticskáné Takács 
Katalin. 

O Szeptember 16–24.
„100 éve a Belvárosban” Ünnepi rendezvény-

sorozat a Belvárosi Közösségi Ház szervezésé-
ben (Kossuth u. 1.). 

O Szeptember 16., péntek
Átjáró. Kiállítás Darabont Tamás festőművész 
képeiből a Sesztina Galériában (Hal köz 3/A.). 
Látható október 16-ig. 

O Szeptember 16.– november 18.
Múltidéző mesterségek. Dezsőné Borbély 
Emma szövő kiállítása a Tímárház – Kézműve-
sek Háza Kisgalériájában (Nagy Gál István u. 6.). 

O Szeptember 16., péntek 10 és 14 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 16., péntek 18 óra
Beszédes gesztusok. Versekkel, tánccal és 

fotókkal kísért beszélgetés a mozdulat művé-
szetéről a Csokonai Színház balett-termében 
(Kossuth u. 10.). Közreműködik a hasonló 
című kötet szerzője, Tóth Dénes színikritikus, 
Vitéz Ferenc költő, esztéta, valamint a Cívis 
Táncegyesület, és láthatók lesznek a Debreceni 
Fotóklub és Máthé András táncképei. 

O Szeptember 16., péntek 19.30
„Egy koncert kékben” – Rákász Gergely kon-

certorgonista látványkoncertje a Református 
Nagytemplomban. 

O Szeptember 17.
Molnár Éva bőrképész kiállítása a DEOEC 
Élettudományi Galéria–Tudományegyetemi 
Botanikus kert között (Egyetem tér 1.). 

O Szeptember 17–30.
Szűcs Erzsébet festőművész kiállítása 
a DOTE Elméleti Galériájában (Nagyerdei krt. 
98.). 

O Szeptember 17.
Europa Nostra kiállítás a Méliusz-
központban. Látogatható: október 4-ig. 

O Szeptember 17., szombat 16 óra
Menyhárt József emlékkiállítás nyílik a 
Belvárosi Galériában (Kossuth u. 1.). 

O Szeptember 17., szombat 
Kultúrházak éjjel-nappal. Kismacsi Közös-
ségi Ház: Helyi érték. Közösségek bemutat-
kozása a Kismacsi Közösségi Házban 9 órától.  

– Kézműves-játszóház a Józsai Közösségi 
Házban 10 órától.  – Belvárosi Közösségi Ház 
Pódiumterme: Kulturális Kaszinó – épületláto-
gató, ismeretterjesztő, zenei program 17 órától 

– Mű-Terem Galéria: Művészeti játszóház isko-
láskorúaknak Rácz Imre művész tanár és Nagy 
Marianna múzeumpedagógus irányításával. 
Akciófestés zenei eszközökről 15 órától. Virányi 
Zsolt műemlék-felügyelő illusztrált előadása 
a  szecessziós építészet debreceni remekeiről 
17.30-tól. Rendhagyó tárlatvezetés Kapcsa 
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Irány a jég: curling nyílt edzés lesz szeptember 10-én délelőtt 10-től a Jégcsarnokban

Amatőr jégkorongtorna kezdődik a Jégcsarnokban szeptember 11-én

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



János festőművész emlékkiállításán 15 órától. 
– Józsai Közösségi Ház: Baráti beszélgetés a 

képzőművészetről Buka László festő-rajzta-
nárral 17 órától. Népzene, néptánc, táncház. 
Wass Albert meséi Simó József a Czegei Wass 
Albert Alapítvány elnöke közreműködésével 
18 órától. A Debreceni Gitárkvartett és a Valcer 
Táncstúdió műsora. Együttműködő partner a 
Józsai Református Egyházközösség.

O Szeptember 17., szombat 10 óra
„Szedjük a csóka dinkát…” Őszi játszóházi 

program, játékok a természet kincseiből a 
Tímárházban. 

O Szeptember 17., szombat
Szakrális Művészetek Hete. Nyitott 
templomok estéje a Füredi úti református 
templomban és a Verestemplomban. Részle-
tek a Debreceni Korzó 4. oldalán. 

O Szeptember 17., szombat
VII. Csapókerti Szomszédsági Nap a Süveg 
utcán (rossz idő esetén a Közösségi Házban). 
Tel.: (52) 411-016. Program a színpadon 15 
órától: AnzX zenekar; Csapókerti Pávakör; 
Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes; 
Kenguru Akrobatikus Rock and Roll Táncsport 
Egyesület; Debreceni Magyar Nóta Egyesület. 
A Közösségi Ház udvarán: slambucfőző verseny. 
17 órától a csapókerti református templom 
bemutatása, orgona koncerttel. 18 órától a 
templomkertben az önkéntességgel kapcso-
latos kisfilmek. – Az utcán: bolhapiac, kézmű-
ves-foglalkozások, tanácsadások: kertészeti, 
ehető gombák, közbiztonsági, szomszédsági 
önkéntesek, önkéntes lehetőségek, Kuckó 
Művésztanya vásári felfordulása, utcabál.  

O Szeptember 17., szombat 15 óra
Csíkszentdomokosi Pityóka bál a 
Motollával a Homokkerti Közösségi Házban 
(Szabó Kálmán u. 68.). Kézműves játszóház 
gyermekeknek. Soós Lukács Gizella mesél és 
tanít táncokat kicsiknek, nagyoknak, majd 
19.30 órától felcsíki dallamokat és történeteket 
ad elő a Főnix táncegyüttesközreműködésével 
Hozd fel Isten azt a napot! címen. Este: tánc-
ház. Muzsikál: Molnár Miklós, Bárdosi Ildikó, 
Soós Lukács Gizella és Soós Árpád. 

O Szeptember 18., vasárnap 7 óra
I. SzuSz Horgász- és Halászléfesztivál 
a Szeged utcai szabadidőparkban. Program: 
horgászverseny, halászléfőző verseny, Csiribiri 
gyermekzenekar műsora, szépségverseny 
(3–14 év), Retrodisco (Sztárvendég: Mc Hawer 
és a Teknő). Belépő: 800 Ft/fő. Részletes infor-
mációk és versenykiírás: www.szusz.hu

O Szeptember 18., vasárnap 10 óra
Kökény Matyi. Az Ort-IKI Együttes vendég-
előadása a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 18., vasárnap 10 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 18., vasárnap 16 óra
DVSC-Teva – Paks NB I. 9. forduló az Oláh 
Gábor utcai stadionban. 

O Szeptember 19., hétfő
5 éves az Amerikai Kuckó. Ünnepi program 
a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében 
(Kossuth u. 1.). 

O Szeptember 19., hétfő 10 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 20., kedd 10 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 20., kedd 10.30
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében. 

O Szeptember 20., kedd 14 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 20., kedd 16.15
English Gym and Fun. Zenés vidám 
angoltorna, 2–7 éves korú gyerekeknek a 
Méliusz-központban. 

O Szeptember 20., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban. 

O Szeptember 20., kedd 17.15
English Gym and Fun. Zenés vidám 
angoltorna, 2–7 éves korú gyerekeknek a 
Méliusz-központban.
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Családi koncert lesz szeptember 13-án a DE Zeneművészeti Kar Liszt Ferenc-termében: 
Rohmann Ditta gordonkaművész és Rohmann Imre zongoraművész adnak hangversenyt

Mozgásban

Halla Tibor szegedi festőművész 2009-ben 
diplomázott festő szakon a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Karán. 2008–2009-ben 
a franciaországi Ecole Supérieure des Beaux-
Arts d’Angers-ban folytatott tanulmányo-
kat. Több hazai és külföldi nemzetközi 
kiállításon szerepelt már munkáival. A Hal 
Köz Galéria jóvoltából a debreceni közönség 
is megismerkedhet műveivel. Halla Tibor 
Mozgásban című tárlata október 15-ig 
látható. (Hétfő–péntek: 11–18, szombat: 
10–14 óra között.)



O Szeptember 20., kedd 18 óra
Bolgár irodalmi kávéház. Magyar nyelvű 
bolgár irodalmi est a Belvárosi Közösségi Ház 
Pódiumtermében (Kossuth u. 1.). A belépés 
díjtalan! 

O Szeptember 21., szerda
Életmód és egészségnap az Ifjúsági Házban. 
Ingyenes szűrővizsgálatok, ételkóstolás, 
filmvetítés, mozgás és sport. 

O Szeptember 21., szerda 10 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 21., szerda 15 óra
Tamus István grafikusművész rendhagyó 
tárlatvezetése a Menyhárt József-emlékkiállí-
táson a Belvárosi Galériában. 

O Szeptember 21., szerda 16.30
Helytörténeti esték. A debreceni 
Erdőspuszták prózában és versben – Fábián 
Pál filmvetítéssel egybekötött előadása a 
Méliusz-központban. 

O Szeptember 21., szerda 18 óra
100 éve a Belvárosban. Karika Rozália 
előadóestje a Belvárosi Közösségi Házban. 

O Szeptember 21., szerda 18 óra
A magyar dráma napja. Ünnepi rendezvény 
a Víg Kamaraszínházban (Bajcsy-Zs. utca 1.). 

O Szeptember 21., szerda 18 óra
Háry János. Bérletszünetes előadás a Csoko-
nai Színházban (Kossuth u. 10.) Jegypénztár: 
(52) 455 075

O Szeptember 22., csütörtök
100 éve a Belvárosban. Közösségnap. Bemu-
tatkoznak a Debreceni Művelődési Központ 
csoportjai a Belvárosi Közösségi Házban. 

O Szeptember 22., csütörtök 13 óra
Mátravölgyi Ákos: Alattam s fölöttem 
csillagok című kiállítása a Vojtina Bábszín-
házban. 

O Szeptember 22., csütörtök 10 óra
Hamuban sült pogácsa. Dramatikus-elő-
adás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 22., csütörtök 10 óra
Nyelvek európai napja. Nyelvi játékok – 
játékos nyelvek tiniknek a Méliusz-központ 
nyelvi részlegén. 

O Szeptember 22., csütörtök 19 óra
Stand Up Dumaszínház a Lovardában 
(Kassai út 26.). Fellép: Aranyosi Péter, Kovács 
András Péter, Janklovics Péter. Tel.: (52) 
420-492

O Szeptember 22., csütörtök 19 óra
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünetes 
előadás a Horváth Árpád Stúdiószínházban. 

O Szeptember 23., péntek 10 óra
Hamuban sült pogácsa. Dramatikus-elő-

adás a Vojtina Bábszínházban.

O Szeptember 23., péntek 14 óra
Hamuban sült pogácsa. Dramatikus-elő-
adás a Vojtina Bábszínházban.

O Szeptember 23., péntek 17 óra
A Cívisvilág emlékezete. Debreceni mester-
ségek bemutatója a Tímárház kiállítótermében. 

O Szeptember 23., péntek 18 óra
Háry János. Bérletszünetes előadás a Csoko-
nai Színházban. 

O Szeptember 23. péntek 20 óra 
Diogenész lámpása. Titkos különleges kiállí-
tás-megnyitó a Romkert kávézóban. A kiállítás 
csak egy hétig látogatható (Kálvin tér 1.). 

O Szeptember 23., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni csúszdázás, 
pezsgés, hullámfürdő és buli az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben! Zene: DJ ANDUSK 
& DJ LIONEL. Nyitva: 20.30–01-ig, meden-
cezárás 0.30-kor. Tel.: (52) 514-174, e-mail: 
mediterran@aquaticum.hu

O Szeptember 24–25.
Aerobic Magyar Kupa az Oláh Gábor utcai 
sportcsarnokban (Oláh Gábor u. 5.). Tel.: (52) 
514-400. 

O Szeptember 24., szombat 10 óra
100 éve a Belvárosban. Családi nap. Szóra-
koztató, interaktív, zenés-táncos programok a 
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében. 
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Főszerepben a tánc! Ihletett helyszínen, 
a Csokonai Színház balett-termében 
találkozhat a közönség Tóth Dénes színi-
kritikus Beszédes gesztusok című, frissen 
megjelent füzetével szeptember 16-án

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

Karika Rozália a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében tartja előadóestjét  
szeptember 21-én



O Szeptember 24., szombat 10.30
„Kis kalapban kicsi ész” – az Abakusz 

Színjátszókör előadása a Méliusz-központban.  

O Szeptember 24., szombat 10.30
XXII. Józsai szüreti nap. Helyszín: Tócó-völgy, 
a Józsai Közösségi Központ és az intézmény 
előtti terület. Szüreti felvonulás; Szőlőpréselés, 
mustkóstolás; VIII. Józsai nyúlpaprikás-főző 
verseny; Színpadi programok meghívott cso-
portokkal; Kézművesek bemutatói és vására; 
A Józsai Kertbarát Kör kertészeti kiállítása; 
Gazsó Játékpark. Buka László festő-rajztanár 
kiállítása a Józsai Közösségi Ház előterében. 

O Szeptember 24., szombat 13 óra
Szüreti nap a Józsai Könyvtárban 
(Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.) 
Józsa történetéből összeállított totóval és 
kézműveskedéssel. 

O Szeptember 24., szombat 14 óra
Színházat mindenkinek! Az Utcaszínház 
Alkotóközösség interaktív előadása az Újkerti 
Közösségi Házban (Jerikó u. 17–19.). 15 óra 
Sehonnai Királyfi c. mese. 18 óra Folytassátok! 
Az előadások megtekintése ingyenes. 

O Szeptember 24., szombat 15 óra
Batu-tá kalandjai. Családi előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 

O Szeptember 24., szombat 16 óra
„Mézillatú musttal teli a pohár…” 

Kertbarátok szüreti vigassága a Homokkerti 
Közösségi Házban (Szabó Kálmán u. 68.). 

O Szeptember 25., vasárnap 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi út Tesco-parko-
lóban. 

O Szeptember 25., vasárnap 10 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban.  

– Batu-tá kalandjai. Családi előadás.
O Szeptember 25., vasárnap 16 óra
DVSC-DEAC – Vác labdarúgómérkőzés a 
pályán (Dóczy J. u. 9). 

O Szeptember 25., vasárnap 16 óra
A vén cigány. Jótékonysági nótagála a 
DEOEC Urológiai Klinika Alapítványa javára, a 
daganatos betegek gyógyítására a Lovarda 
színháztermében (Kassai út 26.). Információ: 
(30) 6342-844. 

O Szeptember 25., vasárnap 17 óra
Kőnig-Trade-DSI-Balmazújváros – Ózd 
férfi NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban. 

O Szeptember 26–30.
„Az üveghegyeken is túl…”. A népmese 

napjához kapcsolódó programok egész héten 
a Petőfi Emlékkönyvtárban (Víztorony u. 13.). 
Mesehallgatás, diavetítés, papírszínház, báb-
készítés, vetélkedő. Csoportoknak, előzetes 
időpont-egyeztetés alapján. Tel.: (52) 413-471

O Szeptember 26., hétfő 10 és 14 óra
„Elmúlt a nyár itt az ősz, kampós bottal 

jár a csősz.” Rítusjáték a Vojtina Bábszín-
házban. 

O Szeptember 26., hétfő 17 óra
Kung Fu Panda 2. a Delta moziban (Jerikó 
u. 17–19.). Színes, magyarul beszélő, amerikai 
animációs film. A jegyek ára 500 Forint. 
További információ, előzetes jegyfoglalás: (52) 
439-866. 

O Szeptember 26., hétfő 18.30
DEAC – Colorspectrum Aramis NB I. 
futsalmérkőzés a Hódos Imre Rendezvény-
csarnokban. 
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Akkor szüret! – Józsán és a Homokkerti Közösségi Házban is szeptember 24-én tartanak 
szüreti vigasságot a kert- és borbarátok

Trikolidis-gála

Nagyszabású koncerttel zárul a cívisvárosban 
több mint két héten át zajló karmesterkurzus, 

mely a közkedvelt dirigens, a görög származá-
sú Karolos Trikolidis nevét viseli. Az eseményt 
maga a művész szervezi, aki két héten át dol-

gozik a 14 országból – Hollandiától Ecuadorig, 
Finnországtól Dél-Koreáig, Taiwantól Olasz- és 

Lengyelországig, Izraelig – érkezett fiatal 
tehetségekkel, akik a Kodály Filharmonikuso-

kat vezénylik a sikeres karmester instrukciói 
alapján. A kurzust záró gálahangverseny 

szeptember 10-én, 19.30-kor a Bartók Terem-
ben lesz: itt a résztvevők mindegyike fellép, s 
a Kodály Filharmonikusok élén népszerű mű-

veket dirigálnak. A programban többek között 
Beethoven-, Mendelssohn-, Verdi-, Wagner- és 

Richard Strauss-kompozíciók hangoznak el. 
Jegyek a koncertre 1000 (diákigazolvány 

felmutatásával 500) forintos áron kaphatók a 
Tourinform Irodában (Piac u. 20.).



O Szeptember 26., hétfő 19 óra
Álomevők. A Soltis Lajos Színház vendégjáté-
ka a Víg Kamaraszínházban. 

O Szeptember 26., hétfő 19.30
A Ghymes Együttes „Harmónia” koncert-
je a Debreceni Filharmonikus Zenekarral és 
a Bányai Júlia Általános Iskola Lautitia Gyer-
mekkórusával a Református Nagytemplomban. 
Vezényel Bókai Zoltán, a Pécsi Nemzeti Színház 
karmestere. 

O Szeptember 27., kedd
Alkoss velünk. Röppentyűkészítés. Ját-
szóházi foglalkozások a Tímárházban. Előzetes 
bejelentkezés alapján csoportok számára 350 
Ft/fő. 

O Szeptember 27., kedd 10 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 27., kedd 10.30
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Szeptember 27., kedd 14 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 27., kedd 16.15 és 17.15
English Gym and Fun. Zenés vidám 
angoltorna 2–7 éves korú gyerekeknek a 
Méliusz-központban. 

O Szeptember 27., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban. 

O Szeptember 28-ig
„Az én palettám.” Kiállítás Szarka Emma 

festményeiből az Újkerti Könyvtárban. 

O Szeptember 28., szerda 10 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-báb-
készítő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 28., szerda 10 óra
Fiatalok órája. Életvezetési tanoda 7–8. 
osztályos diákoknak a Kőrösi Csoma Sándor 
Tagintézményben, Nagymacson. Közremű-
ködik Hunyadiné Kalányos Mónika és Balláné 
Lőrinczi Tímea családgondozók. 

O Szeptember 28., szerda 14 óra
Az okos lány és az obsitos. Kézműves-bábkészí-
tő foglalkozás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 28., szerda 16 óra
„Én vagyok a híres egyfejű” – Süsü és társai 

a könyvtárban. Sárkányos délután a népmese 
napja alkalmából a Libakerti Könyvtárban 
(Viola u. 23/A). Tel.: (52) 319-264

O Szeptember 29., csütörtök 10 óra
Hamuban sült pogácsa. Dramatikus-elő-
adás a Vojtina Bábszínházban. 
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Még látható

Makoldi Sándor tárlata a Sesztina Galériában szeptember 10-ig
A sörtörténeti kiállítás a Medgyessy-múzeumban szept. 15-ig
Várkonyi Károly emlékkiállítása a DOTE Elméleti Galériában és 
Balog Zsófi munkái az Élettudományi Galéria és Tudományegyetemi 
Botanikus kert között szeptember 16-ig
Gyémánt László tárlata a Kölcseyben október 2-ig
Halla Tibor festőművész képei a Hal Köz Galériában október 15-ig
A Modemben rendezett Kilátás a lichthófra tárlat november 6-ig
Deák János Nagybányai tájak című kiállítása a Szabó Magda 
kávézó galériájában november 8-ig
Folyamatosan látogatható a Torinói lepel hiteles másolata a 
Szent Anna-székesegyházban 

Futballkínálat
A válogatott őszi kötelezettségei közé eső időszakban három NB 
I-es bajnoki fellépés vár a Lokira. Az ezüstérmes Paks és a keleti 
végek riválisa, a Diósgyőr ellen a Nagyerdőn lesz a meccs, míg 
Kaposvár ellen idegenben játszik majd Kondás Elemér csapata. 
Október elején lesz a finnek elleni Európa-bajnoki selejtező, majd 
15-én következik az Oláh Gábor utcai stadionban a Győr elleni 
rangadó.

Szeptember 
18., vasárnap, 16 óra: DVSC-Teva – Paks
24., szombat, 15 óra: Kaposvár – DVSC-Teva

Október 
2., vasárnap, 16 óra: DVSC-Teva – DVTK
15., szombat, 17 óra: DVSC-Teva – Győr

Az NB II-ben szereplő kis Loki kora őszi programja:

Szeptember 
11., vasárnap, 16.30: DVSC-DEAC – Nyíregyháza
18., vasárnap, 16 óra: Balmazújváros – DVSC-DEAC
25., vasárnap, 16 óra: DVSC-DEAC – Vác
30., péntek, 18 óra: REAC – DVSC-DEAC

Október 
8., szombat, 15 óra: DVSC-DEAC – Szolnok

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



O Szeptember 29., csütörtök 10 óra
Étkeink és vétkeink. Előadás az egészséges 
táplálkozásról az általános iskolás gyerekeknek 
a Józsai Közösségi Házban. Előadó: dr. Benkéné 
Kiss Valéria egészségfejlesztő. 

O Szeptember 29., csütörtök 14 óra
Hamuban sült pogácsa. Dramatikus-elő-
adás a Vojtina Bábszínházban. 

O Szeptember 29., csütörtök 16.30
Dél-India kincse. Mudra Éva indológus 
előadása a Méliusz-központban. Az előadás 
résztvevői külső és belső utazásra indulhatnak 
Dél-India csodálatos tájain. Megismerkedhet-
nek a tamil kultúrával, azon belül a máig élő 
szanszkrit nyelv szépségeivel. 

O Szeptember 29., csütörtök 17 óra
Láthatatlan színház az Amerikai Kuckó és a 
Debreceni Művelődési Központ szervezésében 
a Belvárosi Közösségi Házban. 

O Szeptember 29., csütörtök 19 óra
Fodrásznő. Bérletszünetes előadás a Víg 
Kamaraszínházban. 

O Szeptember 30-ig
Kapcsa János debreceni festőművész emlék-
kiállítása a Mű-Terem Galériában. 

O Szeptember 30., péntek 10 óra
A magyar népmese napja. Mesedélelőtt a 
Szabó Kálmán utcai óvodásokkal a Homokkerti 
Közösségi Házban. 

O Szeptember 30., péntek 10 óra
Szent Mihály hava ünnepe. Verses-zenés 
gyermekműsor a Napraforgó Waldorf Iskola 
tanulóinak segítségével a Kismacsi Közösségi 
Házban. 

O Szeptember 30., péntek 19 óra
Fodrásznő. Bérletszünetes előadás a Víg 
Kamaraszínházban (Bajcsy-Zs. utca 1.). 

O Szeptember 30., péntek 19 óra
Gyilkosság a vacsorán – előadás a Barabás 
étteremben (Vár u. 11.). Tel.: (52) 502-220. 

O Október 1., szombat 18 óra
Debrecen Fujitsu – Szeged vízilabda-
mérkőzés.  

O Október 1., szombat 19.30
Hangverseny a zene világnapja alkal-
mából a Debreceni Filharmonikus Zenekar és 
a Kodály Kórus közreműködésével a Bartók 
Teremben. Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel. 

O Október 2., vasárnap 16 óra
DVSC-TEVA – Diósgyőr NB I. 11. forduló az 
Oláh Gábor utcai stadionban. 

O Október 3-ig
Plakátkiállítás. Kiállítási plakátok a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban  
(Faraktár u. 67.). Tel.: (52) 310-993.
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A szecessziós építészet debreceni remekeiről tart előadást Virányi Zsolt műemlékfelügyelő 
a Mű-Terem Galériában szeptember 17-én. Képünkön a szecessziós Vármegyeháza Árpád-
terme láthatható

A videó műfaji rugalmasságát hívja segítségül a Modem tárlata: az egykori keleti blokk mai fiatal művészei a rendszerváltás körül 
kibontakozó, átmenetiségét napjainkig őrző időszaknak társadalmi jelenségeire reflektálnak

Étkeink és vétkeink – az egészséges táp-
lálkozás a téma szeptember 29-én a Józsai 
Közösségi Házban
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O Október 3., hétfő 17 óra
Ezoterikus Klub a Petőfi Emlékkönyvtárban 
(Víztorony u. 13.). Téma: Mandalafestés. 
Előadó: Szabó Barbara. 

O Október 4., kedd 
Magyarok Vására – Hagyományőrzők és 
kézművesek a Nagyerdei Kultúrparkban. 

O Október 4., kedd 10.30
Zenebölcsi a Méliusz-központban. 

O Október 4., kedd 16.15 és 17.15
English Gym and Fun. Zenés vidám 
angoltorna 2–7 éves korú gyerekeknek a 
Méliusz-központban. 

O Október 4., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban. 

O Október 5., szerda
DVSC-Teva – Mezőkövesd-Zsóry Ligakupa-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban. 

O Október 5., szerda 16 óra
Rizikó Klub a Petőfi Emlékkönyvtárban. 
Előadó: A Szent Teréz Gondozóház vezetője. 

O Október 7., péntek 18 óra
Török-Zselenszky Tamás koncertje a SIKK 
Klubban (Domb u. 1.). 

Premier! Molière vígjátékát, a Scapin 
furfangjait október 7-én mutatja be a Cso-
konai Színház társulata. A főbb szerepeket 
Cserhalmi György, Mészáros Tibor, Garay 
Nagy Tamás és Rácz József játsszák. A 
rendező a nemzetközi hírű Silviu Purcărete

A szokásos őszi Mihály-napi országos kirakodóvásárt a Böszörményi úton és környékén 
október 8-9-én tartják

O Október 7., péntek
Scapin furfangjai. Molière vígjátéka 
Cserhalmi György, Mészáros Tibor, Garay Nagy 
Tamás és Rácz József főszereplésével a Cso-
konai Színházban. Rendező: Silviu Purcărete. 
Premier. 

O Október 8–9.
Őszi Mihály-napi országos kirakodóvásár 
a Böszörményi úton és környékén. Információ: 
Debreceni Közterület-felügyelet (52) 502-530. 

O Október 8., szombat 15 óra
DVSC-DEAC – Szolnok labdarúgó-mérkőzés. 

O Október 8., szombat 18 óra
Debrecen Fujitsu – BVSC-Zugló vízilabda-
mérkőzés. 

E számunk programjainak lapzártáját 
augusztus 29-én tartottuk.

TarTson velünk!

Ez már a Debreceni Korzó harmadik 
lapszáma. Tartson velünk, vegyen részt 
Ön is a Debreceni Korzó szerkesztésében: 
híreit, információit, ötleteit, észrevételeit 
a programok@debrecenikorzo.hu e-mail 
címre várjuk. 

elŐzeTes

O Október 14., péntek 18 óra 
Debrecen Fujitsu – PVSK-Füszért vízilab-
da-mérkőzés.

O Október 14–16.
Debreczeni Zamat Pálinka és Páros Fesz-
tivál. Fellépnek: Magna Cum Laude, Mystery 
Gang, Budapest Bár, Kishúg, Dumaszínház 
és további érdekes programok. Helyszín: 
Nagyerdő, Egyetem tér.

O Október 20., csütörtök
Többsincs Királyfi. Benedek Elek mesejáté-
kát Árkosi Árpád rendezi a Víg Kamaraszínház-
ban. Premier.

O Október 20., csütörtök
Látja Isten, hogy állok a napon. 
Földes László Hobo Pilinszky János-estje a 
Horváth Árpád Stúdiószínházban. Rendező: 
Vidnyánszky Attila. Premier.

O November 17–18.
DEXPO. A Debreceni Egyetem nyílt napja.

November 18., péntek, 19 óra
O Darlene Zschech és a Hillsong 
koncertje a Főnix Csarnokban (Kassai út 28.). 
Információ: (20) 501-7007, (52) 412-694.

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



A „Debrecen városi villa-
moshálózat fejlesztése (2-es 
vonal) tárgyú projekt ki-
vitelezése keretében az 
1-es és 2-es villamos közös 
szakaszán is elkezdődött a 
munka! A peronok átépítése, 
az elektromos földkábel 
fektetése várhatóan november 
20-ig tart. A munkálatok ideje 
alatt az 1-es villamos vonalon 
az alábbi közlekedési rend 

változás érvényes:

A Debrecen Plaza és az 
Egyetem között ideiglenes 
menetrend szerint zajlik a villa-
mosközlekedés. Az Egyetem felé a 
villamosok a Péterfia utcán ideig-
lenesen kialakított megállóhelyről 
indulnak.

A Nagyállomás és a 
Tanítóképző Főiskola között 
ideiglenes menetrend szerint 
villamospótló autóbuszok 
közlekednek.

Az utazás megkezdésekor érvé-
nyesített vonaljegy az átszállás 
után is érvényes, de azt a 
villamoson és a villamospótló 
autóbuszon is érvényesíteni kell!
A villamospótló autóbuszok 

Folytatódik a 2-es villamos pályájának építése

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

közlekedése idején a Kiegészítő 
havi elektromos bérletek 
érvényesek a 10, 10A, 10Y, 
valamint a 31-es járatokon is!

A Nádor utcán zajló építési 
munkálatok ideje alatt a 23Y-os 
autóbuszok terelőútvonalon, 
míg a 12-es, 15-ös, 15Y-os, 31-es 
és 32-es autóbuszok az eredeti 
útvonalukon közlekednek. 

Az esetleges kellemetlenségek 
elkerülése érdekében, felhívjuk 
Utasaink figyelmét, hogy az út-
felbontások, forgalomkorláto-
zások útvonalán, elsősorban a 
reggeli és délutáni időszakban az 
autóbuszok menetideje megnöve-
kedhet. Ezért kérjük, hogy a meg-
szokottnál legalább 15 perccel 
korábban kezdje meg az utazást.

Az ideiglenes menetrendekről és 
megállóhelyekről, valamint terelő-
útvonalakról kérjük, tájékozódjon 
a folyamatosan frissülő www.dkv.
hu, a pályaépítési munkálatokról, 
forgalomkorlátozásokról, közle-
kedésről a www.2-esvillamos.hu 
internetes oldalakon.

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

villamospótló autóbuszok 

megállóhelyei:

A Nagyállomástól a 
Tanítóképző Főiskola irányába:

NAgYálloMás 
(Vasútállomás előtti autóbusz-megállóhely)

PEtőfi tér 
(meglévő autóbusz-megállóhely)
PiAc UtcA, közPoNt 

(meglévő autóbusz-megállóhely)

VárosházA 
(villamos peron)

kossUth tér 
(villamos peron)

tANítókéPző főiskolA 
(a villamos-megállóhellyel párhuzamosan 

kialakított ideiglenes megállóhely)

A Tanítóképző Főiskolától a 
Nagyállomás irányába:

tANítókéPző főiskolA 
(a villamos-megállóhellyel párhuzamosan 

kialakított ideiglenes megállóhely)

BUrgUNdiA UtcA
(meglévő autóbusz-megállóhely)

csokoNAi szíNház 
(meglévő autóbusz-megállóhely)

kistEMPloM 
(meglévő autóbusz-megállóhely)

Miklós UtcA 
(ideiglenes megállóhely)

PEtőfi tér
(meglévő autóbusz-megállóhely)

NAgYálloMás 
(toronyház előtti autóbusz-megállóhely)
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Új csapatot épít az edző
Azt mondja Gyöngyösi András, az újkori debreceni 
vízipóló megalapozója, hogy reálisabbnak tűnik a 
most rajtoló OB I-es bajnokságban az ötödik helyet 
megcélozni, mint tavaly újocként abban bízni, hogy 
nyolc közé tud kerülni a csapat. A mögöttünk levő 
küzdelmeken megvalósult az edző terve, miért ne 
teljesülne tehát a mostani cél is?!

Egy biztos: vízilabdacsatát nyert a városban, s 
azt is láthattuk, a karizmatikus tréner nagyszerűen 
bánik embereivel, valóban tud csapatot építeni. 
Szüksége is lesz e képességeire, hiszen új csapatot 
kell összegyúrnia a szeptember közepi bajnoki és 
kuparajtra.

– Játékosként és edzőként, itthon és Olasz-
országban is ahhoz voltam szokva, hogy bajnoki 
címért vagy dobogóért küzdök. Amikor Debrecenbe 
jöttem, még a másodosztályban voltunk, de olyan 
célt tűztünk magunk elé, hogy rövid időn belül 
valamelyik nemzetközi kupában szerepelhessünk. 
Megyünk előre, s reális távolságban van álmunk 
megvalósulása. A nyáron sok távozónk és sok ér-
kezőnk volt, újra fel kell építeni a csapatot. Nem is 
félek e feladattól, rutinosnak mondhatom magam 
ilyen helyzetekben.

(Fotók: Nagy Gábor)

Esélyünk lehet az ötödik helyre
A kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres LEN-kupa-győztes, 
világbajnok, Varga Tamás azt reméli, ő is hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a vízilabda is sikersportág legyen Debrecenben.

„Ez egy gyönyörű város, s gyönyörű az uszodája. Ráadásul 
ez a vízilabda szempontjából egy szűz terület, itt nagyon szép 
dolgokat lehet megvalósítani. Már az nagyon szép, amit Tojás 
(Gyöngyösi András vezetőedző – a Szerk.) összevarázsolt a 
semmiből. Jó csapat állt össze, lehet esélyünk a LEN-kupa-
indulást érő ötödik hely elérésére is.”

(Fotó: Szabó Ákos)

A szurkoló pedig ismerkedhet az új nevekkel, új 
arcokkal: a Debrecen-Fujitsu színeiben pólózik 
a jövőben a LEN-kupa-győztes szerb center, 
Szasa Misics és a horvát válogatott kapus, 
Braniszlav Mitrovics, a kétszeres olimpiai 
bajnok Varga Tamás, valamint Tóth zoltán az 
FTC együtteséből, Vindisch Ferenc Szeged-
ről, Létay Krisztián Angyalföldről, Hegedűs 
István Pécsről, éles Vilmos Szentesről, a fiatal 
Nébald olivér kapus pedig a bajnoki aranyér-
mes Egerből.

Alexey Bugaychuk ezúttal is 
megállíthatatlan
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– A főzés mindig érdekelt, s amikor hét esztendővel 
ezelőtt itt, a tévénél eldöntöttük, hogy elindítunk 
egy ilyen típusú műsort, beleástam magam a té-
makörbe. Olyannyira, hogy nem csupán a tévéadás 
született meg, de az ízek, érdekes konyhai ötletek, 
különös egyéniségek történetét immár könyv is 
megörökíti – avat be a Kukta műsor létrejöttének 
hátterébe a szerkesztő. Azt is megtudjuk, hogy 
a tradicionális, érdekes, könnyen elkészíthető, 
egészséges, tápláló ételek népszerűsítését tűzte 
ki célként, és minden étek esetében tapasztalt 
borszakértő ad ötletet, mit töltsünk a poharunkba.

A DTV főkuktája elárulta azt is, hogy noha saját 
magának akár minden nap a kedvenc ételt, a mar-
hapörköltöt tarhonyával főzné, azért ennél jóval na-
gyobb rátekintése van a főzési kínálatra: esztendők 
óta a békebeli magyar konyha titkait kutatja, s régi 
erdélyi szakácsrecepteket tanulmányoz. Egy erdélyi 
forgatás adta az indíttatást e gyűjtőszenvedélyhez, 
kérték a tévésektől, hogy „két kiló murkot” hoz-
zanak magukkal.

– Fiatal debreceni kollégáimnak fogalma sem 
volt, mit is akarnak valójában, engem is a gyerek-
kori ukrajnai évek, a nyelvismeret segített ab-
ban, hogy a kérésben a répát azonosítsam. A régi 
receptek böngészése nem csupán a főzési palettát 
bővíti, de segít megérteni őseink életét is.

Televíziós szerkesztőként egyébként is sokat 
foglalkozik a múlt emlékeivel, a vallás múltjával és 
jelenével. Erőnk Forrása című műsora a történelmi 
egyházak életét mutatja be, Krisztus vándorai 
nevet viselő, az amerikai magyarok életéről szóló 
hét részes sorozata Helyi érték-díjat kapott, nagy 
sikere volt az Üzenem az otthoni hegyeknek című 
ötrészes filmnek is. A tiszaháti templomok kazet-
tás mennyezeteiről készült Virág virágossága című 
filmet pedig a közelmúltban a Duna tévé jóvoltából 
több kontinensen is láthatták. Munkáinak elis-
meréseként Vojtkó Ferenc idén januárban átvehette 
a római katolikus egyház országos sajtódíját.

(ÁS)

Kukta: tévés finomságok
Jogásznak készült, tévés 
újságíróként dolgozik, a 
Debrecen Televízió népszerű 
Kukta műsorát szerkeszti, 
szakmai-lelki örömét az egy-
házi témájú dokumentum-
filmek forgatásakor találja 
meg a Kárpátalján született, 
s 1989-ben Ungvárról Ma-
gyarországra települt Vojtkó 
Ferenc (35).

Marhapörkölt tarhonyával a 
szerkesztő kedvence, de mást 
is szívesen főz. Ezúttal Gyurján 
Zsolt konyhafőnök és Gere János 
sommelier társaságában egyez-
tetnek az ízekről

Hamar kedvelt és ke-
resett lett a Debrecen 
Televízió programajánló 
kiadványa. A Debreceni 
Korzó népszerűségére 
jellemző, hogy nem egy 
terjesztési ponton akár 
órák alatt rögtön elkap-
kodnak minden példányt. 
Keresse a következő 
helyeken:

Vigye magával!
Apolló mozi, Miklós u. 1. O Csokonai Színház, Kossuth u. 10. 
O DKV ügyfélszolgálat, Füredi út 27. (Malompark II.) O Debreceni 
Városi Könyvtár, Piac u. 68. O Debreceni Művelődési Központ 
(Kossuth u. 1.) és tagintézményei O Debreceni Vízmű ügyfélszol-
gálat, Hatvan utca 12-14. O Euro-Régió Ház, Piac u. 79. O 
Jégcsarnok, Derék u. 33. O Kölcsey Központ, Hunyadi u. 1-3. 
O Megyeháza, Piac u. 54. O Méliusz-központ, Bem tér 19. O 
Modem, Baltazár Dezső tér 1. O Régi városháza, Piac u. 20. 
O Tourinform Iroda, Piac u. 20. (Régi Városháza) O Új városháza, 
Kálvin tér 11. O Vojtina Bábszínház, Kálvin tér 13.



Koncertjegyek 
helyben
Sorban állás nélkül, kedves kiszolgálás mellett 
lehet koncertjegyeket vásárolni Debrecenben a leg-
nagyobb külföldi sztárok és a legnépszerűbb hazai 
előadók produkcióira. 

Britney Spears, Rihanna, Sade, George Michael, 
Chris Rea, Tom Jones, Bryan Ferry, a Rammstein, 
a Samaia Grúz Legenda vagy éppen a Yamato 
koncertjére ugyanúgy, mint a Ghymes, Bródy János, 
Koncz Zsuzsa, Zorán, Nagy Feró, a TNT, Demjén 
Ferenc, Balázs Fecó, Janicsák Veca vagy Caramel 
fellépéseire. De említhetnénk akár a Kodály Filhar-
monikusokat és a Debreceni Kodály Kórust, Kepes 
Andrást, Vámos Miklóst vagy éppen Frei Tamást. 

A régi városháza árkádja alatti Tourinform Iro-
dához minden közel van, ez a hely és az itt kapható 
koncertjegyek bárki számára elérhetők.

Bővebb információ:

(52) 412-250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu
www.facebook.com/iranydebrecen

Jazzklub
a Romkertben
Új helyszínen folytatja működését a Grégász 
Miklós-féle Jazzbarátok Köre: változatos és gazdag 
őszi program várja az érdeklődőket a Romkertben 
szerda esténként 20 órától. Különleges élménynek 
ígérkezik Mátyás Péter Jazz a moziban című hatré-
szes sorozata. 

Szeptemberi program:
14-én: Jazznapok – értékelés, jazzbarát fórum
21-én: Jazz a moziban: Felvonó a vérpadra – 

Ascenseur pour l’échafaud (1958), Jeanne 
Moreau főszereplésével (képünkön)

28-án: Papp Sándor és Angyal Zsuzsa  
gitár-vibrafon estje
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Trill Zsolt, Rátóti Zoltán és Ónodi Eszter főszerep-
lésével, Vidnyánszky Attila rendezésében került 
színre Az ember tragédiája a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon. Az előadás születését végigkövette a 
kamerájával Bócsi Krisztián fotós. Bérczes László a 
főszereplőkkel a próbák idején készített interjúkat, 
Vidnyánszky Attila pedig összefoglalta másfél évti-
zed és három Tragédia-rendezés szellemi kalandját. 
Így született meg az Egy előadás születése – szín-
ről színre című fotóalbum, melynek bemutatóját a 
magyar dráma napján, szeptember 21-én tartják 
a Víg Kamaraszínházban 18 órától. Itt a főszerep-
lőkkel, a rendezővel és a könyv fotósával, Bócsi 
Krisztiánnal is találkozhatunk.

Írások két
Magyarországról
Újságíróként indult, rendszer-
váltó politikus, majd kultúr-
dip lomata és debreceni al-
polgármester lett, végül újra 
visszakanyarodott az íráshoz 
– így jellemezhető pályája. 
Turi Gábor Kilátások című 
könyvének szövegei részben 
a rendszerváltozás előtti 
világot idézik meg. Irodalmi 
igényességgel megírt riportok 
elevenítik fel azt a már le-
tűnt kort. A szövegek más része pedig a változás 
forrongó időszakára fókuszál, és „nyitott, befogadó, 
értékelvű, demokratikus gondolkodásmódot mutat 
fel egy olyan korban, amelyben táborokba szer-
veződve folytatnak kíméletlen harcot a magyarok 
egymás ellen”. Turi Gábor kötete tűnődésre késztető 
időutazásra hívja az olvasót. A Kilátások tanulságos 
élmény lehet azoknak is, akik az újságírást tanulják, 
de azoknak is, akik végigélték az elmúlt évtizedeket.

Keresztet kaptak
Hozzájárultak ahhoz, hogy a haza jó legyen – Rét-
helyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter nyilatko zott 
így, aki az augusztus 20-ai állami ünnep al kal má - 
ból kitüntetéseket adott át a Szépművésze ti Mú ze- 
umban. Három debreceni szakember is elis merés ben 
részesült. Cs. Tóth János, a Főnix Ren dez vény szer-
vező ügyvezető igazgatója a Magyar Köztársa ság 
Arany Érdemkeresztjét, Bódor edit, a Főnix rendez-
vényigazgatója és Nagy Sándor Tibor, a Nagyerdei 
Kultúrpark ügyvezető igazgatója pedig a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét vehette át.

Színről színre
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Cserhalmi György (Kepler) és Trill Zsolt (Lucifer)  
a prágai színben Bócsi Krisztián képén



„Magiszter Második esély PrograM” 
- Új tanulási forMák és rendszerek- Második esély giMnáziuMi PrograMok

Intézményünk a projekt során olyan 16 évnél idősebb, főként 
hátrányos helyzetű, középiskolai végzettséggel nem rendelkező 
fiatalok számára kíván érettségit adó képzést biztosítani, akik a 
hagyományos iskola rendszerű oktatásban nem tudtak megma-
radni szocializációs hátrányuk miatt. A pályázat keretén belül 
a 2010/2011-es tanévben 60 diák kezdte meg intézményünk-
ben a tanulást. Közülük 28 fő volt 12. évfolyamos, akik eredmé-
nyes érettségit tettek az idei május-júniusi vizsgaidőszakban. 
Megtartó hálót működtetünk a hallgatók lemorzsolódásának 

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a TÁMOP-3.2.1/B-09/4-2010-0006 számú projekt kere-
tében 2010. július 01. és 2012. június 30. között valósítja meg programját.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

megakadályozására, valamint számukra az egyéni tanulói 
igények biztosításával, szakképzett pedagógusok támo-
gatásával kívánunk egy második esélyt nyújtani. Az érett-
ségi megszerzésének lehetősége nemcsak növeli a fiata-
lok munkapiacon való elhelyezkedési lehetőségét, hanem 
fokozza a fiatalokban az igényt a tanulás és önművelés 
iránt. A projekt költsége 42 164 372 Ft, amely az Európai 
Unió 100%-os támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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Szeptemberi filmkavalkád

Szeptemberben újra a mozikban a nagy brit komikus, Rowan 
Atkinson – ezúttal a veszélyt nem ismerő botcsinálta kém 
szerepében. Őfelsége titkosügynöke most is egy csapat 
rosszfiúval száll szembe, hogy megmentse a világot a 
pusztulástól, vagy legalábbis megpróbálja. Előző akciója óta 
Johnny English Ázsia egy távoli zugában húzza meg magát, 
de amikor felettesei tudomást szereznek egy kínai vezető 
ellen tervezett merényletről, előkerítik a totálisan különc 
ügynököt. Most, hogy a világnak ismét szüksége van rá, 
Johnny English megint akcióba lendül...

 A bőr, amelyben élek
Húsz év után újra Antonio Banderassal forgat a 
legendás rendező, Pedro Almodóvar. A spanyol duó 
utoljára 1990-ben, a Kötözz meg és ölelj! című fil-
men dolgozott együtt. A bőr, amelyben élek című új 
alkotásban Banderas doktor Robert Ledgardot, egy 
kiváló plasztikai sebészt alakít, aki minden idejét 
az emberi bőrrel kapcsolatos kutatásokra áldoz-
ta, mióta felesége megégett egy autóbalesetben. 
Tizenkét év után laborjában sejtterápiával előállí-
tott egy olyan bőrszövetet, amely ellenálló minden 
sérüléssel szemben. Kísérleteihez szüksége volt 
egy alanyra, egy segédre, és arra, hogy félretegye 
az összes etikai aggályát. Segítőtársa a születése 
óta vele élő házvezetőnő, Marilia (Marisa Paredes), 
kísérleti nyula pedig egy gyönyörű fiatal nő, Vera 
(Elena Anaya), aki a villa foglya... 

 Csak tudnám, hogy  
 csinálja
Szeptemberben New York első számú szinglije is 
visszatér a filmvászonra. A Carrie Bradshaw sze-
repében híressé vált Sarah Jessica Parker ezúttal 
Kate Reddy-t, egy bostoni pénzügyi cég munkatár-
sát alakítja, aki esténként hazamegy az imádnivaló, 
nemrég leépítés miatt elbocsátott építész férjéhez, 
Richardhoz (Greg Kinnear) és két gyermekéhez. 
Kate váratlanul egy fontos, új megbízás kapcsán 
gyakori New York-i utazásokra kényszerül. Ezzel 
egy időben Richard elnyeri álmai állást – így mind-
kettőjük hétköznapjai feszítetté válnak. A helyzetet 
tovább bonyolítja, hogy Kate új üzleti partnere, a 
sármos Jack Abelhammer (Pierce Brosnan) nem 
várt kísértés forrása lesz...

Johnny English
újratöltve

A megtakarítás nem luxus
„Van még hova fejlődnie a lakosság-
nak, ha a jövőről való gondoskodásról 
van szó” – hívta fel rá a figyelmünket 
Barkó József, az OTP Bank ügyvezető 
igazgatója, aki magánemberként is 
fontosnak tartja az öngondoskodást 
a mai gazdasági környezetben. 
„Az OTP Bank célja többek között az 
is, hogy felhívja az emberek figyelmét 
a pénzügyi öngondoskodás, a megta-
karítások jelentőségére, és eloszlassa 
azokat a tévhiteket, amelyek ma 
még sokakat akadályoznak az első 
megtakarítási lépésekben. Ezért is 
hangsúlyozzuk, hogy a megtakarítás 

nem luxus: már havi pár ezer forint 
félretételével, vagy extra bevételek 
– mint például a magán-nyugdíj-
pénztári megtakarítások összegének 
– betéti lekötésével is sokat tehetünk 
jövőnkért. Az OTP Bank idén nyáron 
mutatta be az OTP Öngondoskodási 
indexet, amelynek 100 pontos skálá-
ján a magyar lakosság 36 pontot ért 
el. Iskolai osztályzatban kifejezve ez 
egy gyenge kettesnek felel meg, ami 
azt mutatja, hogy van és kell is hova 
fejlődnie a lakosságnak, ha a jövőről 
való gondoskodásról van szó.”



„Magiszter Második esély PrograM” 
- Új tanulási forMák és rendszerek- Második esély giMnáziuMi PrograMok
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ben a tanulást. Közülük 28 fő volt 12. évfolyamos, akik eredmé-
nyes érettségit tettek az idei május-júniusi vizsgaidőszakban. 
Megtartó hálót működtetünk a hallgatók lemorzsolódásának 

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a TÁMOP-3.2.1/B-09/4-2010-0006 számú projekt kere-
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

megakadályozására, valamint számukra az egyéni tanulói 
igények biztosításával, szakképzett pedagógusok támo-
gatásával kívánunk egy második esélyt nyújtani. Az érett-
ségi megszerzésének lehetősége nemcsak növeli a fiata-
lok munkapiacon való elhelyezkedési lehetőségét, hanem 
fokozza a fiatalokban az igényt a tanulás és önművelés 
iránt. A projekt költsége 42 164 372 Ft, amely az Európai 
Unió 100%-os támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Megfejtéseiket szeptember 
23-ig várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
ill. e-mailben:  
rejtveny@debrecenikorzo.hu

A helyes megfejtést beküldők 
között Rákász Gergely Egy 
koncert kékben című DVD-
jét sorsoljuk ki.
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TÁMOGATÓK:

Üzenem 
az otthoni hegyeknek

...
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„Üzenem az otthoni he
gyeknek:

 a csillagok járása 
változó...”

magyar Játékidő:

Kiadó: Debrecen Városi Televízió Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. - Jogtulajdonos: Debrecen Televízió

Dokumentumfilm sorozat - Év: 2011 - Info: www.dtv.hu - E-mail: dtv@dtv.hu

Ez a DVD szerzői jogvédelem alatt áll, csak otthoni lejátszásra engedélyezett. A film kép-és hanganyagának részeiről és egészéről másolatot készíteni tilos! 

A lemez nyilvános helyen történő vetítése vagy sugárzása szigorúan tilos! A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tűrése büntetést von maga után.

185 perc
I-V. RÉSZ

Wass Albert, az erdélyi magyar irodalom egyik nagy alakja Üzenet haza című 

versének kezdő sorát választottuk filmünk címének. Azért, mert Wass Albert 

verse - mint ahogy szinte egész irodalmi munkássága - a hazafiságról, a haza 

iránti büszke ragaszkodásról árulkodik. 

Arról, hogy a honvágy soha nem múló fájdalomként mart nyomot a szülőföl-

det elhagyó lelkekbe. A költő tanúja volt ennek, hiszen életének nagyobb ré-

szét emigrációban töltötte. Wass Albert 1998-ban a floridai Astorban hunyt 

el, az Amerikai Egyesült Államokban, ahol filmünk készült.

Magyarok százezrei hagyták el szeretett szülőföldjüket az elmúlt másfél év-

században és vándoroltak ki Amerikába. Persze, más és más okból: sokan az 

itthoni nyomor elől menekültek boldogulásban bízva, mások háborúk utáni 

kilátástalanságtól félve, ezrek pedig a vérbe fojtott forradalom megtorlása 

elől akár csak a reménytelen jövő miatt. Az „erjedő” szocializmus már keve-

seket űzött el hazájából, mígnem a kivándorlók száma jelentősen megcsap-

pant. Eközben a korábban megérkezettek leszármazottai szépen beolvadtak 

az amerikai társadalomba.

Fogy a magyar Amerikában, de még sokan hiszik, hogy van magyar jövő. És 

akik hiszik, tesznek is érte: egyházi gyülekezetek, Magyar Házak, öregdiák 

körök, vasárnapi iskolák, baráti közösségek, népi együttesek, cserkészcsa-

patok, magyar nyelvű sajtóorgánumok segítségé-

vel és közreműködésével tartják össze a ma-

gyarságukért és a magyar nyelv fennmara-

dásáért küzdő honfitársaink közösségét.

Őket kerestük fel, és róluk készítettük ezt a 

krónikát, a Nyugati parttól a Keleti partig…

Augusztusi nyertesek
Az augusztusi számban megjelent rejtvény 
megfejtése: „…ezerkilencszázötben rendezték 
Debrecenben.”

Nyertesek: Vass Ilona (Károlyi Mihály u.) – Debrecen 
és környéke • Kovács-Nagy Lívia (Ispotály u.) – Üze-
nem az otthoni hegyeknek… • A nyeremény átvehető 
szerkesztőségünkben (4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) 
munkanapokon 8–16 óra között.



Jó tudni!
KÖzüzeMI SzoLGáLTATóK

O A. K. S. D. - Ügyfélszolgálat: Vígkedvű M. u. 7. 
(52) 563-929, 563-930, 563-931, 563-932, 563-933
(30) 326-4635, (30) 416-9896
Ingyenes: (80) 200-966

O Debreceni Hőszolgáltató Zrt.,
Tüzér u. 4.
Központi ügyelet 0–24 óráig
(52) 460-460 

O Debreceni Vízmű Részvénytársaság
Ügyfélszolgálat: Hatvan u. 12–14.
Hétfő, kedd, szerda, péntek 8–12, csütörtök 13–18 óra
(52) 534-481, 513-506
ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu

O E.ON ügyfélszolgálat
Pulykakakas Üzletház, Csapó u. 28. III. emelet
Hétfő, kedd, szerda, péntek 8–15 óra, 
csütörtök 12–20 óra
(40) 210-210, (30) 4599-622, (70) 4599-622, 
(20) 4599-622
araminfo@eon.hu

O Tigáz zrt. ügyfélszolgálata
Péterfia u. 18. (Debrecen Plaza, I. em.)
Hétfő, kedd, csütörtök: 8–15 óra, szerda 11–20 óra, 
péntek 8–14 óra
(40) 333-338, (46) 510-511
Műszaki ügyelet: (52) 476-444
debrecen.ugyfelszolgalat@tigaz.hu

 Lapigazgató: Széles Tamás
 Kiadó: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

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

 Előkészítés: Kaméleon Dizájn Kft.
 Lapterv: Petromán László 
 Reklámgrafikus: Gyarmati Anett
 Nyomda: Alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Magyar Posta zrt.

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

2011.
SZEPT. 9. – 
oKT. 9.

KultúrházaK 
ÉJJEL-NAPPAL
Közösségek, programok, színterek

ÉVADNYITÁS
Szezonok és fazonok
Deszkán, vízen, gyepen, jégen

D E B R E C E N I

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány

2011. szeptember 9. – 
október 9.
A borítón: akcióban az  
olimpiai- és világbajnok 
Varga Tamás
(Fotó: Nagy Gábor)
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Feladatok:
- hirdetési felületek értékesítése
- kommunikációs feladatok ellátása

Elvárások:
- ügyfélközpontúság
- kiváló kommunikációs készség 
   szóban és írásban egyaránt
- vállalkozói igazolvány

Előnyt jelent:
- értékesítési tapasztalat
- meglévő ügyfélkapcsolat
- felhasználói szintű számítógépes
   ismeretek

Amit kínálunk: 
- kötetlen munkaidő 
- dinamikus, segítőkész csapat 
- bővülő portfólió

A Debrecen Városi Televízió Kft. kiadásában megjelenő Debreceni Korzó információs kiadvány

Jelentkezés módja: Ha felkeltette érdeklődését a pozíció, kérjük, hogy magyar 
nyelvű részletes szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi e-mail címre: dtv@dtv.hu.

értéKEsítő munKAtársAt KErEs



Igazgató:
Somogyi-Tóth Dániel

2011/2012
A zene mindenkié!

Kodály, Bartók, Vajda, Bach, Mozart

Csajkovszkij, Beethoven

Liszt, Wagner, Brahms, Bernstein

VÁLTSON BÉRLETET! AJÁNDÉK - A Rubányi Vilmos sorozat 
vásárlóinak 9000 Ft értékű üdülési kupon a hévízi Hotel Európa Fit szállodába! 

Közönségkapcsolat és értékesítés: Tourinform Iroda, 4024 Debrecen, Piac u. 20.

info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu



…és ez csak egy előny, amit az OTP Prémium 
szolgáltatások révén kapok!

Használja ki Ön is az OTP Prémium szolgáltatások számos előnyét!

•   Elsőbbségi kiszolgálás prémium ügyintézőknél, telefonos időpont foglalási lehetőséggel
•   Szakértő segítség a megtakarítások gondos tervezéséhez 
•   Kivételes kulturális és gasztronómiai élmények az OTP Klub kártyával
•  Arany hitelkártya

A tájékoztatás nem teljes körű. A részletes feltételekről tájékozódhat az OTP Bank Nyrt. prémium  
kiszolgálást nyújtó bankfiókjaiban és a honlapján közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

Egy csomagban – „mindentudó”  
Prémium Plusz számlacsomag

otp prémium szolgáltatások

www.otpbank.hu/premium
Prémium Vonal: 06 1 3666 333 • 06 40 366 333
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