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Évszakváltás
Korunkra rányomja bélyegét, hogy egyre több ember 
él egyre nagyobb városokban, így a természet hangjai, 
eseményei általában elmosódnak és rejtve maradnak 
számunkra.

Bár a fák nyárt idéző ezernyi zöldjén még tündökölnek 
a megnyúlt napsugarak, de avatott, figyelmes szemek 
számára már üzenik az évszakváltás kezdetét. 
A természet rendje és körforgása szerint a gazdák 
számára a betakarítás időszaka, az erdők, mezők álla-
tai számára a télre való felkészülés ideje jött el, de a 
kertek gyümölcseiben még visszamosolyog a tovatűnő 
nyár emlékeke.

Iskolaváros lakóiként nekünk az ősz kezdetét inkább 
a „gólyák” érkezése, mint elköltözése jelzi. Az új tanév 
megkezdése sok diák és családja számára jelent kihí-
vást, feladatot és változást.

Nekünk, debrecenieknek, szinte természetes a Nagyer-
dő fáinak, az erdős puszták erdeinek közelsége, való-
sága, melyek – a természet örök naptáraként – jelzik 
az évszakváltást és az idő múlását. 

Néhány héten belül talán a legszebb, de mindenképp a 
legszínesebb ruhájába öltözik a természet.

Ezért – a nagyváros adta gazdag programkínálat 
mellett – mindenképp érdemes felkerekedni és megta-
pasztani a körülöttünk lévő természet még felfedezhe-
tő értékeit, szépségét és varázslatát.

Nagy Sándor Tibor,
a Nagyerdei Kultúrpark

ügyvezető igazgatója
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Vajon tudja még lazán folytatni a címben szereplő szavakat minden iskolás, mint 20 éve? Ismerik Petőfi 
versét? Ami így hangzik valójában: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldell a nyárfa az ablak 
előtt, / De látod amottan a téli világot? / Már hó takará el a bérci tetőt. Tényleg nem? Ez azt jelenti, hogy 
változik a világ. Nem is akármilyen tempóban. De hát nem ez a dolgok rendje? Az idősebbek nyilvánvalóan 
képben vannak, ismerik a Szeptember végén-t. Van, amiben meg az unokák vannak csúcson. A Korzóban 
egyre sűrűbben feltűnő QR-kódokat illetően feltétlenül a tizen- és huszonéveseké a világ. 

Ez van, meg szeptember. Új időszak köszönt ránk. Elindult az iskola, a színházi évad, megint felpörög a 
Motolla, tárlatok nyílnak, zakatolnak a bajnokságok, pattog a labda a gyepen, és száll a medencében meg 
a kézilabdapályán. Reményeink szerint lesz itt még jó idő, vénasszonyok és indiánok nyara – ki-ki ossza 
be magának. Addig pedig egy szolid megjegyzés: ne legyen kétségünk, hogy Petőfi ma laptopon írna, vagy 
tabletet hurcolna magával. S talán még a Korzót is fellapozná, ha Debrecenben jár, hova s milyen progra-
mot keressen magának.

(sz)

színház a
múzeumban
A magyar és az európai irodalom, a zene, valamint 
a vizuális művészetek szeptembertől havonta egy 
alkalommal  találkoznak a Csokonai Színház és a 
Déri Múzeum közös irodalmi-színházi estjein. Az 
első alkalom Federico García Lorca verseinek újra-
felfedezésére vállalkozik. Bár Hobo a Nemzeti Szín-
házhoz szerződött, nem hagyja el Debrecent. A Déri 
Múzeum koncertjein három mesterét – József At-
tilát, Vlagyimir Viszockijt és Jim Morrisont – együtt 
és külön-külön is megidézi: első ízben szeptember 
20-án 19 órától lép a közönség elé.

Bali mata
Nagyon fiatal és nagyon tehetséges alkotó műveiből nyílt 
tárlat a Hal köz Galériában. Bodor Lilla, az 1979-ben szü-
letett festőművész tükrökön keresztül mutatja be életünk 
tereit – valós domború tükrön és saját képzeletének görbe 
tükrén átszűrve. Képeinek témáját gyakran belső terek és 
női figurák adják, de épületek is sűrűn feltűnnek munká-
in. S ahogy a Hal köz Galériában kiállított festményein 
is látszik, Bodor Lilla kedveli a kerek képformátumot. 
Debrecenben október 12-éig lehet látni Bali Mata címen 
nyílott tárlatát.

még nyílnak 
a völgyben?
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O az apokaLipszis Lovasai. 
Az idén 65 éves Pikó Sándor 
töretlen lendülettel dolgozik, fest 
és muzsikál. A Kos jegyében, áp-
rilisban született alkotó a zenéről 
így vall: „a lélek elhagyja a testet, 
és a Teremtő Isten ölelésében 
feltöltődik és erőt gyűjt, hogy, 
visszatérvén a test börtönébe, 
viselje sorsát, hogy legyen ereje 
alászállni, majd fölemelkedni 
egy új műben, és magával hozni 
a mélyben botorkáló lelkeket, 
kik maguktól nem tudtak volna 
följönni a fényre, hogy éljenek…” 
Pikó Sándor azonban nemcsak 
zenész, hanem eredeti festő is. 
Képeivel a debreceni közönség 
legközelebb a Belvárosi Galéri-
ában nyílt tárlaton találkozhat, 
mely szeptember 30-áig látogat-
ható. Itt lesz kiállítva az Apoka-
lipszis négy lovasa című képe is. 
Interjú Pikó Sándorral a Dehir.hu 
oldalon olvasható. 

Macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden 
évben egyszer megrendezik a bált, amire összegyűlnek a környék 
– nagyon is emberi tulajdonságokkal felruházott – macskái, s 
eltáncolják és eldalolják életüket. A Madách Színház 1983. március 
25-én mutatta be a Macskákat, közvetlenül a londoni ősbemutató 
után. Az eltelt 30 évben az előadás csaknem 1400-szor került 
színre – nemcsak Budapesten, hanem Szegeden, Debrecenben, 
Nyíregyházán, sőt az olaszországi Trento és Bergamo közönsége 
előtt is. Minden magyar színházi rekordot megdöntve, eddig több 
mint 1,5 millió néző vásárolt jegyet a musicalre. Idén március 25-
én a magyar színháztörténetben egyedülálló jubileumhoz érkez-
tünk: 30 éves volt a Madách Színház Macskák című előadása. E rit-
ka évforduló alkalmából megújult az előadás! Új generáció lépett 
színpadra, fiatal énekesek és táncosok, akik közül sokan még meg 
sem születtek a 1983-as bemutató idején. Mostantól azonban ők 
lesznek azok, akik a következő 30 évben sikerre viszik a Madách 
Színház „örök életű” Macskáit. És természetesen ott lesznek mel-
lettük a „régiek”, az előző sok száz előadás sikeres Macskái is.
A Macskák 30 éves ünnepi előadása: október 12., Főnix Csarnok.
részletek: www.macskak.hu

macskák a Főnixben
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Izgalmas, ugyanakkor kiegyensúlyozott színhá-
zi évadot ígér ráckevei Anna, a Csokonai 
Színház igazgatója. Az új művészeti vezetővel, 
Gemza Péterrel olyan műsortervet állítottak 
össze, mely sokféle igényt kielégíthet, sokféle 
nézőt megszólíthat.

O Bár a koncepció szerint az első évad 
a görög drámák jegyében telik majd, 
ez, természetesen, nem jelenti azt, 
ugye, hogy csakis ókori szerzők művei 
kerülnek színre debrecenben?

Természetesen nem. A tizenhét bemuta-
tónkból három lesz tematikus, háromból 
konkrétan egy lesz klasszikus görög dráma, 
az Antigoné, a másik kettő, az Atlantisz 
Terezinben és a Iokaszté királyné pedig a 
görög mitológia kortárs feldolgozása.

O Az első bemutató például rögtön egy 
operett lesz, lehár Ferenc műve, A víg 
özvegy. miért éppen ezzel indulnak?

Komplikált dolog összerakni egy évadot, 
nagyon sok mindent kell figyelembe venni 
az egyeztetésnél. A víg özvegy zeneileg 
rendkívül igényes, igazi kihívás a benne 
szereplőknek, ezért is szeretnénk bemutat-
ni, és ez a kora őszi időpont volt mindenki-
nek megfelelő. 

O több zenés darabot terveznek; ját-
szanak majd verdi- és vajda-operákat, 
de műsorra tűzik a légy jó mindhalálig 
című musicalt is. nyilas misi története 
mitől aktuális manapság?

Móricz mindig és mindenhol aktuális, 
ez a történet pedig különösen kedves a 
debreceni közönségnek, ugyanúgy, mint a 
Régimódi történet, hiszen joggal érezhetik 
sajátjuknak mindkettőt.

Különleges gálaestet rendezett augusztus 30-án a Csokonai Színház. A közönség ízelítőt kapott 
az évad kínálatából (Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)
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O hangsúlyos törekvésnek tűnik, hogy a 
fiatalokat is próbálják a színházba járáshoz 
szoktatni. nem csak a középiskolásokat, 
akik „tálcán” kapják a kötelező olvasmányt, 
vagy a legkisebbeket, akik mesedarabot 
láthatnak.
 
Nehezebb dolog az egyetemisták megszólítása, 
de erre is folyamatban van egy – reményeink 
szerint hatásos – stratégia kidolgozása. Ennek 
része a Hét randi című előadásunk is, amely iga-
zán fiatalos lendülettel, szórakoztatóan beszél az 
ismerkedésről, a kapcsolatok kezdetéről...

O hrabal és Csehov darabjai is ott vannak 
a műsortervben. vagy a Shirley valentine, 
aminek akár filmváltozatával is találkozhat-
tak már a nézők.

A cseh író Gyöngéd barbárok című művéből kiin-
dulva Galambos Péter rendez előadást a korról, 
sok zenével, amiben a rock játssza főszerepet. 
Kozma András egy Csehov-novellát állít szín-
padra, különleges lehetőséget adva ezzel Miske 
Lászlónak az öregedő színész szerepében. A 
Shirley Valentine pedig Oláh Zsuzsa jutalomjáté-
ka, akinek régi vágya ezt az érzékenyen megírt 
nőalakot eljátszani.
 
O Azt ígérte, ki fognak lépni a színház épü-
letéből. milyen programokat terveznek, s 
milyen helyszíneken?

Nagyon sok programunk lesz a színházon kívül, 
ezek közül a Déri Múzeumban tartandó irodalmi 
estjeinket és a régi zsinagógában bemutatandó 
két egyfelvonásos operát említhetem, de már 
készülünk a következő nyárra is, tartalmas, izgal-
mas programokkal.

O idén nagyon korán, augusztus 21-én tar-
tották a hagyományos évadnyitó társulati 
ülést. milyen változások várhatók? kikkel 
erősíti a társulatot?

Két frissen végzett fiatal jön: Krajcsi Nikolett 
Kaposvárról és Ágoston Péter a budapesti egye-
temről. Vaszkó Bence Nyíregyházáról szerződött 
ide, Varga Klári és Kubik Anna pedig Budapestről 
jönnek, hogy erősítsék a debreceni társulatot.

O Javában folyik a bérletezés. többféle 
konstrukciót kínálnak, igen figyelemreméltó 

kedvezményekkel. miért jó, ha akár fél áron 
is járhatunk színházba?

Évek óta kínál a színház kedvezményes bérleteket 
a társadalom többféle csoportjának – többek kö-
zött a diákoknak, a nagycsaládosoknak, a fogya-
tékkal élőknek, vagy akár az álláskeresőknek és a 
közalkalmazottaknak. Nekik ezzel a lehetőséggel 
könnyebbé kívánjuk tenni a színházlátogatást.

O ez a nyolcadik évad, amit itt kezd. mire 
számít: nagyon más lesz, mint a korábbiak? 
S lesz-e ideje játszani is az igazgatói munka 
mellett?

Természetesen más, különleges évad áll előttem, 
amiben a színházat eddig számomra ismeretlen 
oldaláról ismerhetem meg. A meglévő szerepeimet 
játszom, és egy új bemutatóm lesz a tél végén.

A nemzeti színházi státusz kiemelt állami 
támogatást nyújt, tehát financiális bizton-
ságot jelent, cserébe komoly kötelezettsé-
geket ró a színházra. Például a tagozatok 
közül – prózai, tánc, opera – működtetni 
kell legalább kettőt, valamint több bemu-
tatót és több előadást kell tartani.



az ÖtÖdik íz (stílusosan) egy ízig-vérig fiatalok-
nak, illetve fiatalokról szóló film, egy gimnazista 
lány és egy fiú szerelmének története. Azokról az 
örömökről, problémákról, konfliktushelyzetekről szól, 
melyek a mai középiskolások életéhez hozzátartoz-
nak.

– Sok minden belefér ebbe a történetbe – árulja 
el Dánielfy Zsolt. – Van benne szerelem, hit, árulás, 
útkeresés, és van benne egy kis kábítószer-ellenes 
kampány is, mert, sajnos, ez a téma megkerülhetet-
len a mai fiatalok világában. A drogfogyasztás igen 
nagy gondot jelent a mi társadalmunkban is, és aki 
beleesik a kábítószer bűvöletébe, annak a későbbi 
személyes életében szintén… Igaz, hogy nem ez a 
fő csapás, de nem megyünk el e téma mellett sem. 
Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél keve-
sebb fiatal nyúljon a droghoz.

A cikk írásakor még javában tartott a szereplő-
válogatás. A felnőttszerepeket a Csokonai Színház 
művészei, a fiatalokat pedig az Ady-gimnázium 
diákjai fogják majd játszani – mesélte Dánielfy 
Zsolt. Mint hozzátette, nagyon sokat segített Cila 
néni is, azaz Várhalmi Ilona tanárnő, a gimnázium 
művészeti vezetője is. 

– Egészen más játékstílust követel meg a film, 
mint a színpad. Ha a színpadon két ember beszél-
get, azt úgy kell tennie, hogy a nézőtéren még 30 
méterrel messzebb is hallani lehessen. A filmben 
viszont minden olyan, mint a valóságban. Ott 
ezért finomabban, kevésbé erős gesztusokkal kell 
játszani. A színpadi stílus a film számára idegen és 
harsány. (Ha az életben két ember leül beszélgetni, 
akkor azt nem fogják a túlsó sarokban is hallani...)

Új filmek a debrecen televíziótól

a rÖgÖcsei csoda Tóth-Máthé 
Miklós darabjából készült, és sikerrel 
játszotta a Csokonai Színház is. 

– Ez nagyon érdekes történet arról, 
hogy a mai nehéz, válságterhes vilá-
gunkban hogyan próbál boldogulni egy 
falu. Szatirikus, mulatságos helyzetek 

váltják egymást, melyeken néhol önfeledten mulat 
a közönség, de mégiscsak egy szívszorítóan szeret-
hető történet, mely rólunk, magyarokról szól… 

Míg a színpadi előadás 2 és fél órás volt, itt a 
cselekményt mindössze 50 percbe kell belesűríteni. 
Ez azért nem kis terhet ró a stábra. Ráadásul alkal-
mazkodni kell a műfajhoz is, mert míg a színházban 
az öreg nénit játszhatta egy elmaszkírozott fiatal 
színésznő, vagy a színes bőrű orvost testfestéssel 
egy fehér bőrű színész, ez a filmen nem működik. 
Vagy hozni kell egy idősebb színésznőt és egy 
színes bőrű színészt, vagy bele kell nyúlni egy kicsit 
a történetbe.

Újabb alkotások készülnek a Debrecen Televízió műhelyében. 
Ezúttal két játékfilm munkálatai folynak. Az ötödik íznek társ-
rendezője, A rögöcsei csodának pedig rendezője Dánielfy Zsolt, 
aki nem csupán a Csokonai Színház deszkáin mozog otthonosan. 
Több művet jegyez rendezőként, írt már forgatókönyvet, s – ter-
mészetesen – filmszínészként is láthatja a közönség.

Dánielfy Zsolt: „Igazi csapatmunka a 
filmezés. Azt szeretem, ha a munkatársaim 
kreatívan gondolkodnak. Nem az a lényeg, 
hogy nekem, a rendezőnek legyen igazam, 
hanem hogy a végeredmény, a film minél jobb 
legyen. A televíziónál nagyon jó szakembe-
rek dolgoznak; itt tényleg fél mondatokból is 
értjük egymást.”
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Élményekkel teli fejlődés 
Idén nyáron a Debrecen közeli Dorcas Campinget több alkalommal is a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyei gyermekotthonok lakói népesítették be. A KUL Alapítvány által szervezett 
tematikus táborokban olyan területeken próbálhatták ki magukat a fiatalok, amelyeket egyéb-
ként nem lenne módjuk megismerni. A Sporttáborban öt sportágban, napi két edzésben 
fedezhették fel, milyen komoly eredményeket hoz a kitartó munka és az összpontosítás. 
A Drámatáborban mozgásterapeuták és drámapedagógusok segítették a fiatalokat, hogy 
megismerjék az önkifejezés lehetőségeit. Az egyhetes munka eredménye, a gyermekek öt-
leteiből összeálló színdarab a tábort követő Drámafesztiválon került bemutatásra. A fesztivál 
egész napos programjára több megyéből érkeztek látogatók.

A táborok annak a komplex programnak a részei, melyet az alapítvány Európai Uniós 
finanszírozásból, több mint egy éve végez a megye állami gondozottjai között. A Tiszadobon  
létrehozott Magtár Ifjúsági Pontban a hátrányos helyzetű fiatalok fejlődését segítő prog-
ramokon kívül a látogatóknak lehetőségük van szabadidejük hasznos eltöltésére is. Az ala-
pítvány önkéntesei és szakemberei a megye legtöbb gyermekvédelmi intézményében 
rendszeres programokat biztosítanak.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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A női NB I középmezőnyéhez zárkózna idén az élvonalbeli tagságát megőrző DVSC. Hosszú távon újabb 
nagy csapat építése a cél. 

A DVSC tavaly a kiesést jelentő tizenegyedik helyen végzett, de az NB I/B feljutójának visszalépése miatt 
mégis az első osztályban folytathatja a csapat. 

Jó előjel, hogy új névszponzora van a csapatnak. A gabonakereskedelemmel foglalkozó, német tulajdonú 
Trede & von Pein Kft. nettó tízmillió forinttal támogatja az együttest, amely idén a DVSC-TVP néven szerepel 
az élvonalban. A város idén is segíti a csapatot. A tervek szerint a társaságiadó-felajánlásokból megvásá-
rolják a Monostorpályi úti edzőközpontot és 50 millió forinttal támogatják az együttest. 

 – új korszak a női kéziseknél
Újraépítők

13.  DVSC-TVP–Dunaújváros
18.  Eszterházy KFSC–DVSC-TVP
22. DVSC-TVP–Érd
28. Veszprém–DVSC-TVP

13.  DVSC-TVP–Dunaújváros
18.  Eszterházy KFSC–DVSC-TVP
22. DVSC-TVP–Érd
28. Veszprém–DVSC-TVP

Gyors, hatékony és majdnem mindenkin alkalmazható: ez a csontkovácsolás lényege! Már közvetlenül az első 
kezelés után érezhető a csontkovácsolás jótékony hatása. Hasznos azok számára is, akik mozgásszervi prob-
lémákban szenvednek (lumbágó, sérv, zsába, nyakmerevség, hát-, derékfájdalmak, övszerűen feszítő érzés, 
térdfájdalom stb.). De komoly javulást lehet vele elérni belső szervi betegségek esetén is: például veseelégte-
lenség, emésztési és allergiás problémák, menzeszgörcs, epebántalmak, pajzsmirigy vagy fejfájás esetén is.

S hogy mi a csontkovácsolás hatásmechanizmusa? Hogyan képes kifejteni azonnal érezhető hatását?
A kisagy vezérli az idegszálakon keresztül a testben lévő szervek, izmok, ízületek, bőrfelületek működését és 
érzékelést. Ha az idegszálon blokkok, negatív idegnyomások vannak, csigolya- vagy porcelcsúszásból, mesze-
sedésből, izomgörcsből fakadóan, az információ nem tud rendesen áramolni, s így alulműködésre kényszerül 
a testnek az a része, ahol a probléma, a fájdalom vagy a betegség megjelenik. Ha ezeket a blokkokat oldjuk, 
akkor a fájdalom csökken – vagy meg is szűnik.
Jó tudni: a csontkovácsolás esetében nem elsősorban gyógyításról van szó, hanem a szervezet öngyógyítási 
képességének a felélesztéséről! Ám sok esetben azonnal érezhető a hatása – s ez nagyon fontos azoknak, akik 
szenvednek, vagy akik egészségesebbek szeretnének lenni.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró  I  www.csont-kovacs.hu

– Ez a társaság jó elegye lesz a rutinos játékosoknak 
és a feltörekvő tehetségeknek; úgy gondolom, a rea-
litás az, hogy ebben a szezonban a középmezőnyben 
végezzünk. Aztán a következő években szeretnénk 
kijutni a nemzetközi porondra – bizakodott Makray 
Balázs, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője.

A keretet is sikerült megerősíteni. 4 új játékos érkezett. A 
saját nevelésű 25-szörös válogatott jobbátlövő Sopronyi 
Anett, az irányító-átlövő Valovics Nóra és Barna Éva, vala-
mint a válogatott beállós Ábrahám Szilvia is a debreceni 
csapatban játszik az új idényben. A rutinos játékosokkal 
megerősített DVSC-TVP célja a középmezőny, az 5–8. hely 
valamelyikének megszerzése.

A DVSC-TVP felkészült. A mérkőzéseket 
a DTV nézői is figyelemmel kísérhetik
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Alex Giorgettije nem lesz idén a debrece-
ni vízilabdacsapatnak, de hat válogatott 
kiválóság így is van a keretben. A szer-
ződését három évvel meghosszabbító 

Európa-bajnok Braniszlav Mitrovics, az újdonsült világbajnoki ezüstérmes 
Szasa Misics, a román válogatott Andrei Busila, a világ- és Európa-bajnok, 
olimpiai ezüstérmes montenegrói válogatott Predrag Jokics, valamint a 
főiskolások és egyetemisták olimpiáján aranyérmet szerző Halek Márton 
és Chilkó Márton alapemberek lehetnek az új DVSE-ben. 
A most érkező Jokics örül, hogy egy ilyen erős bajnokságban szerepelhet.

– Azért jöttem Debrecenbe, mert a magyar bajnokságot tartom az 
egyik legerősebbnek a világon, itt játszanak a csapattársaim: Szasa Misics 
és Branyiszlav Mitrovics, akiktől csak jót hallottam a városról és a klubról. 
Örülök, hogy itt lehetek egy szép uszodában, és egy jó csapattal edzhetek. 
Biztos vagyok benne, hogy erős csapa-
tunk lesz – nyilatkozta Jokics.

A junior-világbajnok Marnitz Gergő és 
a juniorválogatott kapus, Péterfy Mihály 
is erősítést jelent majd. A rutint Vindisch 
Ferenc, Süveges Máté, Kállay Márk és 
Weszelovszky László képviseli majd, míg 
a Palotás Gergely, Macsi Patrik, Pocian 

Serban Patric és Smitula Gergő négyes a fiatalos lendületet képviseli. Var-
ga Tamás szerint az ötödik helyezést az idei kerettel is elérheti a csapat, 
akár Giorgettihez mérhető sztárok nélkül is.
– Sztár játékosok közül tényleg csak egy-kettő van nálunk, viszont én azt 
gondolom, hogy csapatként ez a csapat elhivatott arra, hogy elérje az
5. helyet. Úgy érzem, hogy ebben a szezonban benne lehet akár egy bravúr 
is – vélekedett Varga Tamás vezetőedző.

A csapatot a város is  támogatja, az idei költségvetésből 30 millió fo-
rinttal. A nemzetközi szereplést viszont anyagi okokból nem tudta vállalni 
a DVSE.

Új vizeken: 
sztárok helyett csapat 

Halek Márton, Marnitz Gergő, Szasa 
Misics, Péterfy Mihály, Chilkó Márton, 
Varga Tamás, Predrag Jokic, Andrei 
Busila, Braniszlav Mitrovics

Idén nem lesz sztár játékosa a debreceni vízilabdacsapatnak. 
Lesz viszont fél tucat válogatott és jó néhány tehetség a csa-
patban, mely a legjobb ötbe vágyik.

14. 18.00    Debrecen–Szolnok (Magyar Kupa)
15.  16.00    Szolnok–Debrecen (Magyar Kupa)
21. 18.00    Debrecen–Szolnok
28.  Honvéd–Debrecen

5. Debrecen–Szeged
12. Ybl Water Polo–Debrecen



A debreceniek szívesen járnak korcsolyázni a Jégcsarnokba

Akadémiai rendszert alakít ki a műkorcsolya-sportágban a Debreceni 
Sportcentrum – Sportiskola. Új edző is érkezett, a négyszeres magyar 
bajnok Vardanjan Tigran. A műkorcsolya-akadémia csúcsa maga a sport-
iskola. Az utánpótlás-egyesületektől – kiválasztás útján – ide kerülhet-
nek be a legtehetségesebb gyerekek, akik a versenysportot képviselik. Az 
akadémiai rendszer bevezetésével a sportági paletta is bővül. A tervek 
szerint szinkronkorcsolya és jégtánc is lesz Debrecenben. A legkiseb-
bekkel továbbra is Gyulai Györgyi foglalkozik, a nagyobb versenyzőkkel 
pedig az új edző. Vardanjan Tigran szerint Debrecenben minden adott 
ahhoz, hogy akár az ország legsikeresebb utánpótlásközpontjává váljon.

műkorcsolya
– akadémiai szinten

- Elsődleges cél, hogy a bizalmat vissza-
nyerjük ebben a sportágban, hogy a magyar 
műkorcsolya minél elismertebb, minél sike-
resebb legyen. A közelebbi cél pedig az, hogy 
minél hatékonyabban működjön az akadémia, 
hogy tudjunk versenyezni más, nagyobb 
egyesületekkel, de ehhez sok gyerek és sok 
munka kell. Az infrastruktúra a két jégcsar-
nokkal az országban is egyedülálló, máris 
vannak tehetséges gyerekeink, szóval, ha 
sikerül megvalósítanunk az elképzeléseinket, 
idővel jönnek majd a sikerek is – nyilatkozta a 
Debreceni Korzónak Vardanjan Tigran.

„Az infrastruktúra 
a két jégcsarnokkal 
az országban is 
egyedülálló.”

NEMZETI SZÍNHÁZ - DEBRECEN

BÉRLETEK,  ELŐADÁSOK,  KEDVEZMÉNYEK
2013/ 2014

BÉRLETEK,  ELŐADÁSOK,  KEDVEZMÉNYEK
2013/ 2014

BÉRLETEK,  ELŐADÁSOK,  KEDVEZMÉNYEK
2013/ 2014

BÉRLETEK,  ELŐADÁSOK,  KEDVEZMÉNYEK
2013/ 2014

JEGYPÉNZTÁR
A debreceni Csokonai
Színház jegyirodája

Debrecen, Kossuth u. 10.
Nyitva: hétfő-péntek
9-12 és 13-19 óráig

06-52 / 455-075, 413-565
szervezes@csokonaiszinhaz.hu

www.csokonaiszinhaz.hu
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A labdarúgáshoz értők – tehát Magyarország lakos-
ságának 99 százaléka – azt szokták mondani, hogy 
5-6 fordulónak el kell telni ahhoz, hogy reális képet 
kapjunk egy bajnokság erőviszonyairól. Ez alapján a 
DVSC-TEVA a bajnokesélyes csapatok közé sorolha-
tó, a Videotonnal és a Ferencvárossal egyetemben. 
Bár az első botlás (vereség Pécsett) már a szezon 
elején megtörtént, az megállapítható, hogy a Loki 
idei kerete erősebb, mint a tavalyi, azaz jól sikerült 
az erősítés. 

15. 16.30    DVSC-TEVA–Videoton
22. 18.30    Győri ETO–DVSC-TEVA
29. 16.30    DVSC-TEVA–MTK

4.      19.00    DVSC-TEVA–Paksi FC
9.      15.00    DVSC-TEVA–Balmazújváros   
                     (Liga-kupa)

mire jó az idei loki?
A cél mindig minden sorozatban az első helyen végezni. A DVSC-TEVA idén is ezzel a felkiáltással kezdte a 
szezont. Kérdés: lesz-e idén is aranyérem, és ha igen, hány darab?

Az viszont érdekes részlet, hogy mégsem annyira 
az újak, mint inkább a régi játékosai viszik előre 
a Debrecent. Szakály Péter, Bódi Ádám és Kul-
csár Tamás is remek formában kezdte az őszt, és 
Sidibének, illetve Selim Bouadlának is voltak már 
olyan meccsei, ahol a valódi önmagukat idézték. 

Minden posztra két azonos képességű játékost! 
Ez az edzők örök igazsága. Mert vagy az új játékos 
viszi előrébb a csapatot, vagy a régiről derül ki, 
hogy tud ő jobban is futballozni, ha akar…

kórház a nagyerdő szélén
Az elmúlt bajnoki kiírásban a hatodik helyen végzett a DVSC-TEVA, 
amiben  – sokak szerint – közrejátszott az is, hogy szinte végig sok 
volt a sérült. A klub most tutira ment: egy csapatra való új játékost 
igazolt. Ehhez képest az őszi szezon felére elfogytak a cserék...

A hatodik fordulóban, a Pécs ellen 2–1-re elveszített mérkőzé-
sen történt meg, hogy hiába került hátrányba a csapat, Kondás 
Elemér nem tudott támadó szellemű játékost becserélni, mert 
már nem volt ilyen a kispadon. A Lokit idén is rejtélyes sérülés-
hullám sújtja. Kulcsárt és Bódit is sérülés miatt kellett lecserélni 
az említett meccsen, Sidibe pedig – agyrázkódás miatt – eleve 
nem játszhatott. Az újonnan igazolt belső védő, Dusan Brkovics 
húzódás miatt hagyott ki meccseket, Igor Morozovnak elszakadt 
a belső oldalszalagja, amit azóta meg is műtöttek, Mészáros 
Norbert pedig szinte folyamatosan gerincbántalmakkal küzd. A 
legrosszabbul talán az új védekező középpályás, Joel Damahou 
járt, aki mindössze néhány percet játszott tétmérkőzésen. Neki a 
keresztszalagja szakadt el; idén – Morozovval egyetemben – már 
biztosan nem léphet pályára. 

O Eltiltása után újra
a csapatért küzd Korhut Mihály 



Tavaly debütált a Debrecen hangja énekverseny, 
melyen sorra tűntek fel az ifjú tehetségek. A kezde-
ményezés idén is hangos sikert aratott, s az előző 
győztes, Márkus Luca után egy hajdúszoboszlói 
fiatalembert, Kocsis Tamás választotta a legjobb-
nak a közönség a virágkarnevál előestéjén.

A fiú tízéves volt, amikor közeli barátságba került a 
dobolással, s ez a vonzalom azóta is tart. Jelenleg 
két zenekarban játszik: az egyikben a barátaival, 
a másikban pedig a családtagjaival zenél. Kovács 
Tamás a legjobb példa arra, hogy egy dobos igenis 
érzékeny zenész alkat. Ő például, amellett, hogy 
imádja a hangszerét, érdeklődik a dallamos zenei 
önkifejezés iránt is; ezért kezdett el három évvel 
ezelőtt énekelni. Szárnypróbálgatásait siker övezte, 
pozitív visszajelzéseket kapott, s néhány hónapja 
már céltudatosan gyakorolt; jól akart szerepelni a 
versenyen. Mint mondta, az, hogy ő lett 2013-ban 
Debrecen hangja, megerősíti abban, hogy folytassa 
az utat, s a továbbiakban is sikereket érjen el. 

– Nagyon jó érzés, amikor az emberek odajön-
nek hozzám az utcán, megállítanak, a versenyről 
és a tapasztalataimról kérdeznek, majd sok sikert 
kívánnak. A versenyen is az inspirált elsősorban, 
hogy minél több ember előtt szerepeljek, koncertez-

dobverő és mikrofon

hessek. Fontos számomra az is, hogy elkészíthes-
sem a stúdiófelvételt, amit nyertem, és az is, hogy 
saját dalokat írjak. Mivel két zenekarban játszom, 
természetesen, vannak saját szerzemények. Nagy 
feladat lesz összeegyeztetni a két bandában a 
stílust, és azt, amit az éneklés során magaménak 
tekintek. Ha éneklek, akkor inkább a líraibb műfajo-
kat képviselem, míg az egyik zenekaromban rockot, 
a másikban pedig progresszív rockot játszok. De 
hiszem, hogy működni fog ez is – mondta a fiatal 
énekes-dobos.

Indul a szezon az Ifiházban is. Nagy koncertélet lesz a Simonffy utcai intézményben; egymást váltják majd 
a zenekarok az elkövetkező hetekben.

Fankadeli 14-én 20 órától lép fel, előtte a debreceni Slambeszélbe’ csap a húrok közé. A belépő egy 
ezres lesz ezért a két buliért. Két héttel később, 27-én és 28-án is koncertáradat várható: pénteken a K-Zaj, 
Nyilas Reni, az Ólompolip és a Gidnim’ Rém lép fel (szolid ötszáz forintos belépőt kell váltani az estére), 
szombaton pedig a Grizzly, az Igor és a Blackhoney pörgetik a hangulatot (hatszáz forintos jegyekért). 

Ilyenkor még messzinek tűnik, de már lehet készülni az októberre is: 11-én a Blind Myself, az AWS, a Pit 
of Saron és a Kilian játszanak majd (ekkor szintén egy ezres lesz a beugró).

zuhanymunka: ingyen elérhető
Versek, rap és dzsessz találkozása: ez a fiatal muzsikusokból álló debreceni Slambeszélbe, zenekar. Lapunk 
júniusi számában azt ígérték az olvasóknak, hogy hamarosan befejezik első lemezük keverését, a zenei 
anyagot pedig az interneten is elérhetővé teszik majd. Nem beszéltek a levegőbe: az anyag elkészült, fent 
van az interneten, és onnan ingyenesen letölthető. Ahogy ők fogalmaznak: 11 dal, 11 történet.

Íme egy hely, ahonnan a slam poetry és a szembeszélbe szellemes összeolvasztásából született nevű 
csapat albuma elérhető: http://slambeszelbe.bandcamp.com/

Fankadelitől a Blind myselfig
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Az utóbbi hónapokban erőteljesen megugrott a Dehir.hu olvasott-
sága! Ahogy már korábban is megírtuk, a debreceni emberek nagy 
többségének – hetven százalékának! – a Debrecen Televízió az 
első számú hírforrás a helyi hírek tekintetében. A tavalyi év végén 
készült felmérés szerint a Debrecen Televízió és a Dehir.hu együtt 
piacvezetőknek számítanak, de meghatározó szerepet tölt be a 
debreceniek tájékozódásában a Debreceni Korzó is. 

A Dehir.hu már 2012-re megduplázta a két évvel ezelőtti ered-
ményét. Az utóbbi hónapokban pedig többször elérte a hírportál 
a 30 ezres látogatói számot, míg a napi oldalmegtekintések 
száma a 100 ezer felé közelített. Rekord számú kattintással zárta 
augusztus 20-át a hírportál: a Dehir.hu és a Debrecen Televízió in-
ternetes, élő közvetítésének adatait böngészve kiderült, hogy Ázsi-
ából, Afrikából, Amerikából és Óceániából is érkeztek látogatók.

még többen olvassák

O siker. Kósa Lajos polgármester a Déri téri domborműnél mondott ünnepi beszédet augusztus 20-án. 
„Gondoljuk meg, hány nép, hány birodalom tűnt el ezer év alatt úgy, hogy utánuk csak lábjegyzet maradt 
a történelemben. Mi pedig ezer éve őrizzük államiságunkat, gyarapodunk. Minden baj és nehézség ellenére 
elmondhatjuk, hogy amit a magyarság itt, Európa szívében véghezvitt, az példátlan, és bennünket a világ 
sikeres nemzetei közé sorol” – mutatott rá Kósa Lajos.

O égi Látványosság. A kedvezőt-
len időjárási körülmények és a nézők 
biztonsága érdekében elmaradt az 
augusztus 20-ára meghirdetett tűzijá-
ték. Ám az év utolsó napján a virágkar-
neválra tervezett égi látványosságot 
minden újításával együtt megtartják, a 
debreceniek így lényegében dupla adag 
tűzijátékot élvezhetnek december 31-én 
éjfél után.

O becsengettek. Debrecenben 
tartották a nemzeti tanévnyitót 
szeptember elsején. A tervek szerint 
a Református Kollégium adott volna 
otthont a rendezvénynek, ám a vi-
haros időjárás miatt a Kölcsey Köz-
pont fogadta be. A tanévnyitón Kósa 
Lajos polgármester – többek között 
– arról is szólt, hogy érdemes az 
iskolába, a jövőbe fektetni. Másnap, 
szeptember 2-án a cívisvárosban
70 ezer diák kezdte meg a tanévet.

a dehir cikkeit
További részletek itt:

O karneváL. Tizenöt virágkocsit, a Galiba-fesztivál legjobb 
alkotásait és a DKV feldíszített hajtányát láthatták a nézők a 44. 
virágkarneválon. A kompozíciókat 23 hazai és külföldi művészeti 
csoport kísérte. A fődíjas kocsit és produkciót idén a közönség 
válaszotta ki. Utóbbi díjat a Valcer Táncstúdió kapta, a legszebb-
nek ítélt virágkocsi pedig „A Szent Anna-tó legendája” lett.
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Nagyon jól halad a nagyerdei stadion rekonstrukciója. Miután 
augusztus 17-én a helyére emelték a létesítmény nyugati 
oldalán a 38 méter fesztávolságú acélszerkezetet, s ezzel az 
épület elérte a legmagasabb pontját, újabb jelentős esemény-
hez érkezett a rekonstrukció. Augusztus 26-án bokrétaavató 
ünnepséget tartottak a stadionban.

Kósa Lajos polgármester ünnepi beszédében kitért arra is, 
hogy világújdonság a technológia, amit használnak az építke-
zésen, ráadásul magyar szellemi termék is egyben. A stadiont 
építő Hajrá, Debrecen! konzorcium nevében pedig Szűcs Gyula, 
a Hunép Zrt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy 
óriási mennyiségű alapanyagot használtak már fel a stadion 
építéséhez: négyezer betonelemet, valamint ezeregyszáz tonna 
betonacélt építettek be. 

Az acéltető októberben készül el, november végén pedig 
már a fedéselemeket is a helyükre rakják. Ezzel párhuzamo-
san készül a levegőben vezetett járda is. Mint az ünnepélyen 
elhangzott: jelenleg negyvenszázalékos a stadion műszaki 
készültsége, szeptember végén pedig már a játéktér építését 
kezdik.

Bokrétaünnep 
a stadionban



debreceniek tervezhetnek
Kihirdették a Nagyállomás helyére megálmodott intermodális központ nemzetközi tervpályázatának ered-
ményét. Az intermodális közlekedési központ előkészítésére a város korábban 767 millió forint uniós forrást 
nyert, amihez önrészt sem kell biztosítani. A pályázók július 15-éig jelentkezhettek; összesen 37 pályamű ér-
kezett. Az első díjat és az azzal járó bruttó 15 millió forintot a debreceni székhelyű Archiko Kft. és a szintén 
debreceni Lengyel Építész Műterem Kft. közös pályázata kapta. Elgondolásaik alapján a vasúti és a busz-
közlekedést gyalogosan a nulladik szintről lehet majd megközelíteni, a villamost a földszintről. A pályázat 
nyertesével – hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – az önkormány-
zat szerződést köt az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésére.

megszépül a termálfürdő
A majdnem harminc éve épült létesítmény történetének legnagyobb felújítása kezdődött el augusztus 
végén. Megújulnak a medencék, a szaunavilág, átalakul a belső tér. A korszerűsítés másfél milliárd forintba 
kerül; a költségek fele pályázati forrásból származik. Az átépítés alatt a fürdő nem zár be; folyamatosan 
fogadják a vendégeket.

Volkswagen InnovaTurné.  
Ahol az innováció személyes élmény.
Teszteljen nyolc, innovatív megoldásokkal és  
extrákkal teli modellt márkakereskedésünkben  
szeptember 27. és október 2. között!

A roadshow egyedi modelljeinek tesztelése közben személyes 

tapasztalatokat szerezhet a különféle Volkswagen innovációkról, 

mint például a TSI motorok, a DSG váltó, a 4Motion meghajtás vagy 

a BlueMotion technológia. 

Részletek és regisztráció a www.innovaturne.hu   

oldalon vagy márkakereskedésünkben.

Debrecen Autóház  4030 Debrecen, Mikepércsi u. 23-33.  

Telefon: +36 52 500 222, fax: +36 52 474 669 

info@debrecenauto.hu, www.debrecenauto.hu
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így közlekedhetünk!
O Ismét lehet közlekedni a Honvéd utcán! A 2-es villamos 
pályaépítése miatt korlátozták korábban a Honvéd, Csemete 
és Dózsa György utcák kereszteződésének forgalmát.
Augusztus közepétől azonban újra járhatóvá vált két irányból 
is a csomópont. A Dózsa György utcára azonban továbbra 
sem lehet behajtani.

O Visszakapták az 1-es villamost a debreceniek, a szerel-
vények ismét a teljes vonalon szállítják az utasokat. Nagy 
öröm ez, mivel vágányzár miatt két hónapon át nem jártak a 
villamosok a városban. A korlátozást egyébként azért vezette 
be a DKV, mert át kellett építeni a Petőfi téri végállomást, 
emiatt a vasúti pályaudvar előtti területet is lezárták a közúti 
forgalom elől. A fejlesztés során úgynevezett kétvágányos 
hurokvégállomást alakítottak ki járműtelepi kapcsolattal, 
középperonos, elkülönített, térkőburkolatos le- és felszálló-
helyekkel. 

O A változások sorában nem csak azt lehet üdvözölni, hogy 
a villamosra már a Petőfi téren is felszállhatnak az utasok, 
hanem azt is, hogy újra az eredeti helyén üzemel a Petőfi 
téri bérletpénztár – azaz, ismét a forgalomirányító épületnél 
várja az utasokat.

O Természetesen továbbra is fontos, hogy a gépjárműveze-
tők ne megszokásból vezessenek, s egyáltalán: a közlekedés 
minden szereplője figyeljen önmagára és másokra is.

Volkswagen InnovaTurné.  
Ahol az innováció személyes élmény.
Teszteljen nyolc, innovatív megoldásokkal és  
extrákkal teli modellt márkakereskedésünkben  
szeptember 27. és október 2. között!

A roadshow egyedi modelljeinek tesztelése közben személyes 

tapasztalatokat szerezhet a különféle Volkswagen innovációkról, 

mint például a TSI motorok, a DSG váltó, a 4Motion meghajtás vagy 

a BlueMotion technológia. 

Részletek és regisztráció a www.innovaturne.hu   

oldalon vagy márkakereskedésünkben.

Debrecen Autóház  4030 Debrecen, Mikepércsi u. 23-33.  

Telefon: +36 52 500 222, fax: +36 52 474 669 

info@debrecenauto.hu, www.debrecenauto.hu
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Programok            időrendben

A Helyőrségi Zenekar a Déri téren fújja 20-án
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi 

O Szeptember 12., csütörtök
Bemutatkozik a Kaláka Pláza projekt. 
Helyszín: Ifiház, Hal köz
A projektben részt vevő fiatalok hangszeres, 
énekes produkciói a Hal köz színpadán, 
valamint kézműves- és képzőművészeti 
kiállítás az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 12., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 12., csütörtök, 15 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Szeptember 12., csütörtök, 17 óra
Molnár Dóra Transzparencia című 
tárlatának megnyitója a Műterem Galériában. 
Megnyitja László János képzőművész.

O Szeptember 12., csütörtök, 
18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 13–14., péntek, szombat
Régészet napja. Déri Múzeum: 
péntek, 10 óra: Iskoláknak szervezett 
nap. Múzeumpedagógiai foglalkozások, 
ásatáslátogatás, a restaurátor munkájának 
bemutatása, a polgári M3-as Archeopark 
látogatása szakvezetéssel, filmvetítés és 
előadások. Medgyessy-múzeum: szombat, 10 
óra: Családoknak szervezett nap. Neolit 
vadász fegyvere, elődeink íjászata, biciklitúra 
a zeleméri templomhoz, az Ördögárokhoz, 
múzeumpedagógiai foglalkozás, filmvetítés és 
előadások. Bővebben: www.derimuzeum.hu

O Szeptember 13., pénte,k 16 óra
Kapkodd a lábad! – a Debreceni Népi 
Együttes évadnyitó táncháza a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 13., péntek, 18 óra
DVSC–Dunaújváros női kézilabda-mérkőzés a 
Hódos Imre-rendezvénycsarnokban.

O Szeptember 13., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Premier. 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Szeptember 13., péntek, 20 óra
Zajkert, 2013. Beköltöznek a Modem kertjébe 
az experimentális zajzene képviselői.

OSzeptember 13., péntek, 20 óra
Péntek 13 party a Roncsbárban.

O Szeptember 14–15.
A hortobágyi vadaspark napja. Helyszín: 
Hortobágy-Malomháza, hortobágyi vadaspark. 
Információ: (52) 589-000
Hortobágyi pásztorok és hagyományőrző 
pásztorkutyások találkozója. Hortobágy – 
vásártér, víziszínpad. 
www.magyarpasztorkutya.hu

O Szeptember 14., szombat
DVSC-TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Szeptember 14., szombat 
9 óra: Őszi virágok útja. Vezetett 
gyalogtúra a Hortobágy folyó mentén.
9.30: Mesél a múlt – gyalogtúra a Meggyes 
csárdához. 18.30: Éjszakai csillagles a 
hortobágyi vadasparkban. Információ, 
bejelentkezés: (52) 589-000

O Szeptember 14., szombat, 10 óra
Családi nap a Magányos táj című 
kiállításon a Déri Múzeumban.

O Szeptember 14., szombat, 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O Szeptember 14., szombat, 10 óra
Újkerti családi délelőtt az Újkerti Közösségi 
Házban. Interaktív előadás és játszóház.

O Szeptember 14., szombat, 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Szeptember 14., szombat, 15 óra
IX. csapókerti szomszédsági nap a Süveg 
utcán. Művészeti csoportok; slambucfőző 
verseny; bolhapiac; utcai színház; utcabál.

O Szeptember 14., szombat, 16 óra
Évadnyitó Motolla a Homokkerti Közösségi 
Házban. Játékok készítése, hímzés, faragás, 
kovácsolás. Félegyházi Erika mesél gyerekeknek 
és felnőtteknek. Hajdúsági táncház. Muzsikál: 
Molnár Miklós és bandája. Táncot tanít: Hercz 
Vilmos a táncosaival.
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Hétvégeken gyermekfoglalkozások a Modemben: vasárnapi múzeumpedagógia,
Ákombákom

Lesz éjszakai fürdőzés és zumba is az Élményfürdőben

O Szeptember 14., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben, ill. a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 14., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Thuróczy 
Gyula-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínpad: 
Hét randi. Bemutató előadás.

O Szeptember 14., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Szeptember 14., szombat, 19.30
Musical, operett és más… Rendezvény a 
Kölcsey Központban.

O Szeptember 14., szombat, 20 óra
Zorall-koncert a Roncsbárban.

O Szeptember 14., szombat, 20 óra
Fankadeli / Slambeszélbe’ az Ifházban.

O Szeptember 14., szombat, 20.30, 21.15, 
22.00 és 22.45
Éjszakai fürdőzés – szaunaest az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

O Szeptember 15., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A három kismalac 
és a farkasok. A Hepp-Trupp Társulat 
vendégelőadása. Babusgató. Családi előadás.

O Szeptember 15., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a 
Modemben. Kapcsolódó kiállítás: Ország Lili 
falai. 

O Szeptember 15., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az élményfürdőben.

O Szeptember 15., vas., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Szeptember 16., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: Babusgató. Bölcsőszínház.

O Szeptember 16., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Németh 
László-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínpad: 
Hét randi. Hofi Géza-bérlet.

O Szeptember 17., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 17., kedd, 17 óra
Cs. Horváth Judit festőművész kiállítása 
a Józsai Közösségi Házban. Mny.: Gárdonyi 
Sándor történész, grafikus. 

O Szeptember 17., kedd
18 óra: Csokonai Színház: A víg özvegy.
Rajz János-bérlet. 
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínpad:
Hét randi. Kertész Gyula-bérlet

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

O Szeptember 17., kedd, 20 óra
Modem kertmozi – Still: Nicolas Roeg:
A földre pottyant férfi (1976)

O Szeptember 18., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 18., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember 
hegedűje. Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 18., szerda, 18 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági 
Házban. Kineziológiai gyakorlatok Gazdag 
Katalin természetgyógyásszal.

O Szeptember 18., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Szeptember 18., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Mensáros 
László-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínpad: Hét randi. 
Blaha Lujza-bérlet.

O Szeptember 18., szerda, 22 óra
Tanévnyitó Campus Party a Lovardában.

O Szeptember 19–22.
Debreczeni Zamat Pálinka és 
Pároskolbász Fesztivál az Egyetem téren. 
Az ország legnagyobb pálinkamanufaktúrái és 
Debrecen legjobb éttermei ismét az egyetem 
előtti impozáns téren.

O Szeptember 19., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember 
hegedűje. Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 19., csütörtök, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.



O Szeptember 19., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 19., csütörtök, 15 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Szeptember 19.–október 10., 17 óra
Bolgár napok – Fazekasné Nagy Ibolya 
jubileumi és Miskolczi Dimitrinka 
kézimunka-kiállítása az Újkerti Közösségi 
Házban. Megnyitja: V. Szatmári Ibolya 
etnográfus.

O Szeptember 19., csütörtök, 17 óra
Magányos táj – Fodor László 
környezetjogász tárlatvezetése a Déri 
Múzeumban.

O Szeptember 19., 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 19., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Szabó 
Magda-bérlet.

O Szeptember 20., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember 
hegedűje. Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 20., péntek, 15 óra
Összművészeti sokadalom az Ifiházban. 
Kiállítás, interaktív foglalkozások, előadások, 
performance, filmbemutató, koncertek.

O Szeptember 20., péntek, 15 óra
Törökországi élménybeszámoló a 
Csapókerti Közösségi Házban. 

O Szeptember 20., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

O Szeptember 20., péntek, 16.30
Kreatív játszóház a Homokkerti Közösségi 
Házban. Termésdíszek, csuhéfigurák, alátétek, 
kosárkák készítése az ősz terméseiből.

O Szeptember 20., péntek, 17 óra 
Mindig van mit festeni. Zenés 
kiállításmegnyitó a Sesztina Galériában. 
Közreműködnek: Wahorn András és Benkő 
Róbert.

O Szeptember 20.–október 31., 17 óra
Kulturális örökség napjai: Kovács Zoltán 
szarufaragó, Sarkadi Gyuláné népiékszer-
készítő, Boján Imre riselő, Bagdi Lajosné 
hímző, Dobiné Vass Júlia fazekas és Győri 
Balázs bútorkészítő kiállítása a Tímárházban. 
Megnyitja: Bene Edit, a polgármesteri hivatal 

humán főosztályának vezetője. Km.: a 
Forgórózsa Néptáncegyüttes táncosai.

O Szeptember 20., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: A víg özvegy. Honthy 
Hanna-bérlet. 
Horváth Árpád Stúdiószínpad: Hét randi. 
Bérletszünet.

O Szeptember 20., péntek, 19 óra
Hobo: Hármas oltár. József Attila, Vlagyimir 
Viszockij, Jim Morrison. Előadóest a Déri 
Múzeumban.

O Szeptember 20., péntek, 20 óra
The Grenma-koncert a Roncsbárban.

O Szeptember 20., péntek, 22 óra
Scooter DJ-set a Lovardában.

O Szeptember 21–22.
Kulturális örökség napjai: Séta a 
Honvédtemető – Hősök temetőjében. 

O Szeptember 21.
Novák Péter János illusztrátor és vizuális 
művész kiállítása az Élettudományi Galéria és 
a botanikus kert között. 

O Szeptember 21., szombat
Fecskebúcsúztató hétvége a Hortobágyon. 
A kiállító- és bemutatóhelyek rendkívüli nyitva 
tartással és programlehetőségekkel várják a 
látogatókat. Információ: (52) 589-000

O Szeptember 21., szombat
Debrecen–Szolnok bajnoki férfi vízilabda-
mérkőzés a Sportuszodában.

O Szeptember 21., szombat, 8 óra
Baba- és gyermekruhabörze (0–14 
éves korig) a Csapókerti Közösségi Házban. 
Információ: (70) 370-5254

O Szeptember 21., szombat, 9 óra
Napraforgó-tenisztorna a Kismacsi 
Közösségi Házban. Teniszverseny gyerekeknek. 
Nevezés: szeptember 18-áig.

O Szeptember 21., szombat, 10 óra
Cirógató. Foglalkozások apróságoknak 
(0–5 éves korig) a Déri Múzeumban.

O Szeptember 21., szombat, 10 óra
Kulturális örökség napjai: Kis Cívis Míveskedő 
– kézműves-alkotókuckó a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 21., szombat, 10 óra
Hétvégi családi játszóházi program a 
Tímárházban. Bőrkarkötő-készítés.

szeptember  8-13. 
 XI. Más7 - A debreceni dal hete

szeptember 14. 20.00
Fankadeli / Slambeszélbe’

szeptember 16-22.
Mobilitási Hét

szeptember 21. 15.00
Dance Jam – Táncválasztó

szeptember 28.  15:00
Buddhizmus, jóga és javas út

Laár András előadása

szeptember 28.  16:00
Karikás családi délután

október 5. 10.00-18.00
LÉLEK-KAPU – egész napos indiai 

kulturális fesztivál

Állandó programok

Kerekítő keddenként
Ringató szerdánként

Termelői udvar csütörtökönként
Zumba, Indiai,

Modern-és showtánc, Salsa, 
Break, Hip-hop!

A hét minden napján táncoktatás!

Részletek, órabeosztás:
www.ifihazdebrecen.hu

facebook.com/ifihazdebrecen.hu

az IfjúsÁgI HÁz
bemutatja:



Lehár Ferenc: A víg özvegy. A népszerű operett próbái javában folytak lapzártánk idején 
(Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)

Incze László különleges technikával készült egyedi homokképei az Élettudományi 
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O Szeptember 26., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 26., csütörtök, 14 óra
A diabéteszes lábbeli – termékbemutató 
és előadás a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 26., csütörtök, 14 óra
Ki mit tud Bulgáriáról? – vetélkedő 
általános iskolásoknak az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 26., csütörtök, 15 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Szeptember 26., 18 óra
A szent út. Fotókiállítás a Közel-Keletről 
a Modemben. Csaknem hetven fotó tizennégy 
arab művésztől, többek között Jemenből, 
Libanonból, Palesztinából, Egyiptomból, 
Iránból, Irakból, Jordániából, Szíriából. A 
megnyitó után, 19 órától Abed Al Kadiri, a 
kuvaiti Contemporary Art Platform igazgatója, 
a tárlat kurátora kalauzolja a látogatókat.

O Szeptember 26., 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 26., csütörtök, 19 óra
Szász János A Nagy füzet című filmjének 
díszbemutatója az Apolló moziban. Vetítés 
után beszélgetés a film rendezőjével.

O Szeptember 26., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínpad: Absinth. 
Bérletszünet.

O Szeptember 26., csütörtök, 19.30
Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar koncertje a Bartók Teremben. 
Közreműködik: Yuja Wang (zongora), Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Kocsis Zoltán.

O Szeptember 27., péntek, 14 óra
Kollégiumtörténeti konferencia, 
könyvbemutató a Református Kollégiumban.

O Szeptember 27., péntek, 17 óra
Magányos táj – tárlatvezetés a Déri 
Múzeumban. Müller Péter Sziámi 
tárlatvezetése, majd az Angyal duó (Takáts 
Eszter és Müller Péter Sziámi) műsora.

O Szeptember 27., péntek, 17 óra
Születésnapi party a Modemben. 
17 óra: Lackfi János irodalmi műsora. 
18 óra: Láposi Terka tárlatvezetése a 
Körkörös romok című kiállításon. 19 óra: 
Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán – kortárs 
irodalom és tánc. 21 óra: Anima Sound 

System-koncert. 23 óra: Kukla Krisztián, a 
Modem igazgatója kalauzolja az érdeklődőket 
a Still c. kiállításon. 22.30: Fűszer-Csemege. 
Belépő: 1000 Ft, s ez az éjfélig nyitva tartó 
kiállítások megtekintésére is feljogosít.

O Szeptember 27., péntek, 20 óra
Leander Rising-koncert a Roncsbárban.

O Szeptember 27., péntek, 20 óra
K-Zaj / Nyilas Reni / Ólompolip / Gidnim’ 
Rém koncert az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 28–29.
Vidámparki szezonzáró hétvége a 
Nagyerdei Kultúrparkban.

O Szeptember 28., szombat
Szüreti mulatság a Zsuzsi Erdei Kisvasúttal. 
Információ: www.zsuzsivasut.hu

O Szeptember 28., szombat
DVSC-TEVA–MTK bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Szeptember 28., szombat, 9 óra
Jubileumi nap a Református Kollégiumban. 
Zenés-irodalmi egyveleg; Kiállítás a Kollégium 

tanárainak alkotásaiból; Ünnepi istentisztelet 
és köszöntések. Igét hirdet: Bölcskei Gusztáv. 
Közreműködik: Kollégiumi Kántus. 

O Szeptember 28., szombat, 10.30
Ákombákom-alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Szeptember 28., szombat, 10.30
24. józsai szüreti nap a Tócó-völgyben, a 
közösségi központban és előtte a téren. 

O Szeptember 28., szombat, 15 óra
„Ezo-szombat” Laár Andrással az Ifjúsági 
Házban. Ősi módszerek a mai életben.

O Szeptember 28., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Szeptember 28., szombat, 17 óra, 17.40 
és 18.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 28., szombat, 17 óra
Adesh és Ajita koncertje a Belvárosi 
Közösségi Házban. Indiai szitár és meditatív 
zene.
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O Szeptember 21., szombat, 14 óra
24 órás futás. Kategóriák: Egyéni verseny:
6 órás, 12 órás, 24 órás. 24 órás csapatverseny: 
4 fős váltó, 12 fős váltó, 24 fős váltó.  
Információ: www.debrecenikilometerek.hu

O Szeptember 21., szombat, 15 óra
Dance Jam – Táncválasztó az Ifjúsági 
Házban. A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött! Jelentkezni az info@
ifihazdebrecen.hu e-mail címen lehet!  

O Szeptember 21., szombat, 16 óra
Ismeretterjesztő előadás a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 21., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 21., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege a Modemben. Vendég: 
Zsupi.

O Szeptember 21., szombat, 20 óra
Ludmilla-koncert a Roncsbárban.

O Szeptember 22.
Makláry Kálmán festőművész kiállítása 
az Élettudományi Galéria és a botanikus kert 
között. Látogatható október 4-éig.

O Szeptember 22., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Szeptember 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri mesék. 
A szegény ember hegedűje. Családi 
előadások.

O Szeptember 22., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az Élményfürdőben.

O Szeptember 22., vasárnap, 16 óra
Nótagála a Lovardában.

O Szeptember 22., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Szeptember 22., vasárnap, 18 óra
DVSC–Érd női kézilabda-mérkőzés a Hódos 
Imre-rendezvénycsarnokban.

O Szeptember 23., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember 
hegedűje. Kamara-bábkészítő.

O Szeptember 23., hétfő, 14 óra
Rendőrségi előadás a Belvárosi Közösségi 
Klubban.

O Szeptember 24–28.
Art Moments Fesztivál – Modem 
születésnapi hét.

O Szeptember 24., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 24., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Szeptember 24., kedd
18 óra: Tárlatvezetés a Still című kiállításon 
a Modemben. 20 óra: Modem kertmozi: 
Pálfi György: Final Cut – Hölgyeim és 
Uraim (2012). Utána beszélgetés a rendezővel.

O Szeptember 24., kedd, 19 óra
Nyitott akadémia a Lovardában. Vendég: 
Müller Péter és Almási Kitti.

O Szeptember 24., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínpad: Absinth. 
Bérletszünet.

O Szeptember 25–27.
Népmese-nap a Benedek Elek Könyvtárban. 
Mesés foglalkozás és vetélkedő óvodásoknak és 
iskolásoknak. Jelentkezés: (52) 502-431

O Szeptember 25., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 25., szerda, 16.30
Irodalmi est sorozat a Déri Múzeumban. Km.: 
Galánfi András, Karika Rozália, Szabó András 
és Virágh Tibor előadóművészek, Béke Csaba 
lantművész.

O Szeptember 25., szerda, 17 óra
Világörökségünk, a Hortobágy Klub. Az 
Észak-Alföld növényritkaságai. Lesku 
Balázs botanikus előadása.

O Szeptember 25., szerda, 18 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági 
Házban. Konfliktusok és megoldások – Kövesi 
Péter spirituális tanítóval.

O Szeptember 25., szerda, 18 óra
A bolgár filmművészet remeke – 
filmvetítés a Delta moziban.

O Szeptember 25., szerda, 19 óra
Federico García Lorca. Zenés est a Déri 
Múzeumban. Énekelt és szavalt versek 
Homonnai Varga András gitárkíséretével.

O Szeptember 25., szerda, 19 óra
Konzervatóriumi esték 
hangversenysorozat: Balog József 
zongoraestje a DE Zeneművészeti Karon. 

O Szeptember 25., szerda, 20 óra
Slam Poetry: élőzenével egybekötött 
szabadverselés + Urban Screening – kortárs 
vetítés a Modemben.

O Szeptember 25., szerda, 22 óra
Campus Party a Lovardában.

O Szeptember 26.–október 10.
10 év jövő. Mercedes-Benz design-
kiállítás a Modemben. 

O Szeptember 26., csütörtök, 10 óra
Nyelvek európai napja a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban. 

O Szeptember 26., csütörtök, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

Körkörös romok. Ország Lili falai címen nyílt tárlat a Modemben, mely átfogó képet ad
a művész kiemelkedő és titokzatos, a maga teljességében ritkán látott életművéből
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O Szeptember 26., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 26., csütörtök, 14 óra
A diabéteszes lábbeli – termékbemutató 
és előadás a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 26., csütörtök, 14 óra
Ki mit tud Bulgáriáról? – vetélkedő 
általános iskolásoknak az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 26., csütörtök, 15 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Szeptember 26., 18 óra
A szent út. Fotókiállítás a Közel-Keletről 
a Modemben. Csaknem hetven fotó tizennégy 
arab művésztől, többek között Jemenből, 
Libanonból, Palesztinából, Egyiptomból, 
Iránból, Irakból, Jordániából, Szíriából. A 
megnyitó után, 19 órától Abed Al Kadiri, a 
kuvaiti Contemporary Art Platform igazgatója, 
a tárlat kurátora kalauzolja a látogatókat.

O Szeptember 26., 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 26., csütörtök, 19 óra
Szász János A Nagy füzet című filmjének 
díszbemutatója az Apolló moziban. Vetítés 
után beszélgetés a film rendezőjével.

O Szeptember 26., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínpad: Absinth. 
Bérletszünet.

O Szeptember 26., csütörtök, 19.30
Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar koncertje a Bartók Teremben. 
Közreműködik: Yuja Wang (zongora), Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Kocsis Zoltán.

O Szeptember 27., péntek, 14 óra
Kollégiumtörténeti konferencia, 
könyvbemutató a Református Kollégiumban.

O Szeptember 27., péntek, 17 óra
Magányos táj – tárlatvezetés a Déri 
Múzeumban. Müller Péter Sziámi 
tárlatvezetése, majd az Angyal duó (Takáts 
Eszter és Müller Péter Sziámi) műsora.

O Szeptember 27., péntek, 17 óra
Születésnapi party a Modemben. 
17 óra: Lackfi János irodalmi műsora. 
18 óra: Láposi Terka tárlatvezetése a 
Körkörös romok című kiállításon. 19 óra: 
Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán – kortárs 
irodalom és tánc. 21 óra: Anima Sound 

System-koncert. 23 óra: Kukla Krisztián, a 
Modem igazgatója kalauzolja az érdeklődőket 
a Still c. kiállításon. 22.30: Fűszer-Csemege. 
Belépő: 1000 Ft, s ez az éjfélig nyitva tartó 
kiállítások megtekintésére is feljogosít.

O Szeptember 27., péntek, 20 óra
Leander Rising-koncert a Roncsbárban.

O Szeptember 27., péntek, 20 óra
K-Zaj / Nyilas Reni / Ólompolip / Gidnim’ 
Rém koncert az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 28–29.
Vidámparki szezonzáró hétvége a 
Nagyerdei Kultúrparkban.

O Szeptember 28., szombat
Szüreti mulatság a Zsuzsi Erdei Kisvasúttal. 
Információ: www.zsuzsivasut.hu

O Szeptember 28., szombat
DVSC-TEVA–MTK bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Szeptember 28., szombat, 9 óra
Jubileumi nap a Református Kollégiumban. 
Zenés-irodalmi egyveleg; Kiállítás a Kollégium 

tanárainak alkotásaiból; Ünnepi istentisztelet 
és köszöntések. Igét hirdet: Bölcskei Gusztáv. 
Közreműködik: Kollégiumi Kántus. 

O Szeptember 28., szombat, 10.30
Ákombákom-alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Szeptember 28., szombat, 10.30
24. józsai szüreti nap a Tócó-völgyben, a 
közösségi központban és előtte a téren. 

O Szeptember 28., szombat, 15 óra
„Ezo-szombat” Laár Andrással az Ifjúsági 
Házban. Ősi módszerek a mai életben.

O Szeptember 28., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Szeptember 28., szombat, 17 óra, 17.40 
és 18.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 28., szombat, 17 óra
Adesh és Ajita koncertje a Belvárosi 
Közösségi Házban. Indiai szitár és meditatív 
zene.
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Kocsis Zoltán vezényli a nemzeti filharmonikusokat szeptember 26-án

O Szeptember 28., szombat, 20 óra
Irie Maffia-koncert a Roncsbárban.

O Szeptember 28., szombat, 20 óra
Grizzly / Igor / Blackhoney az Ifiházban.

O Szeptember 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri mesék. 

O Szeptember 29., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az élményfürdőben.

O Szeptember 29., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Szeptember 30., hétfő, 10 óra
A magyar népmese napja az Újkerti 
Közösségi Házban. Interaktív kézműves-
játszóház óvodásoknak.

O Szeptember 30., hétfő, 10 és 14 óra
Csokonai Színház: Bors néni, Bors!

O Szeptember 30., hétfő, 14 óra
Idősek hónapja ünnepi nyitórendezvénye 
a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 30., hétfő, 19 óra
Szó és zene. A Lovardában Esterházy Péter, 
Závada Pál, Spiró György és Parti Nagy Lajos 
olvassa fel írását, Dés László, Dés András és 
Barcza Horváth József pedig zenével folytatja.

O Október 1–6.
Az állatok világnapjához kapcsolódóan 
látványetetések a Nagyerdei Kultúrparkban. 
11 óra: Fehér kezű gibbonok. 11.30: Kétujjú 
lajhárok, karmos majmok. 14 óra: Zsiráfok. 
14.30: Pápaszemes pingvinek.

O Október 1–6.
20 éves a Vojtina Bábszínház. Ünnepi hét a 
Vojtina Bábszínházban. 1-jén: Idő-élmény – 
Kiállításmegnyitó. 2-án: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja – Bemutató. Rózsa és Ibolya 
– 3-án főpróba pedagógusoknak, 4-én 
gyermekeknek, 5-én  szakmai bemutató, 
6-án premier.

O Október 1., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Október 1., kedd , 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Október 1., kedd, 19 óra
Modem Filmklub. András Ferenc: A Szent 
Lőrincz folyói lazacai (2002).

O Október 1., kedd ,19.30
Kodály Filharmonikusok 90 – 
Születésnapi gálahangverseny a zene 
világnapján a Bartók Teremben. Közreműködik: 
Kodály Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: 
Karolos Trikolidis, Kollár Imre, Somogyi-Tóth 
Dániel. A belépés ingyenes.

O Október 1–28., 16 óra
A Debreceni Fotóklub kiállítása a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 2., szerda
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték. Bemutató.

O Október 2., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 3–5.
Egyetemi színjátszó-fesztivál a Modemben.

O Október 3., csütörtök
Rejtélyes aranykincs nyomában – avagy 
a bárándi tarsolylemez históriája. 
Régészeti kiállítás a Déri Múzeumban.

O Október 3., csütörtök
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 3., csütörtök, 10 óra
Belvárosi építésztörténeti séta a múzeumi 
őszi fesztivál keretében: Déri Múzeum, 
Református Kollégium, Nagytemplom, 
Városháza, Csonka templom, Csokonai Színház, 
Megyeháza, Aranybika.

O Október 3., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Október 3., csütörtök, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Október 3., csütörtök, 15 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Október 4., péntek, 10 óra
Állatok világnapja a Nagyerdei 
Kultúrparkban. A krokodil fogától a tigris 
bajszáig – Ritkaságok, érdekességek az 
állatkert lakóitól; Bátorságpróba – Kevésbé 
kedvelt állatok közelről; Állati érdekes – 
Kvízjátékok a veszélyeztetett fajokról.

O Október 4., péntek ,10 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Október 4˜–24., 17 óra
Hajdú-Bihar Megyei  Őszi Tárlat a Belvárosi 
Galériában.

O Október 4., péntek, 18 óra
DVSC–Vác női kézilabda-mérkőzés a Hódos 
Imre-rendezvénycsarnokban.

O Október 4., péntek, 20 óra
AB/CD / Smiths Rock Family a Roncsbárban.

O Október 5–6.
Mihály-napi országos kirakodóvásár a 
Böszörményi úton.

O Október 5., szombat
Magyar szürke bikák vására. Hortobágy, 
Pusztai Állatpark. Információ: (52) 589-110

O Október 5., szombat
Református középiskolák atlétikai 
találkozója a Református Kollégiumban.



O Október 5., szombat
DVSC-TEVA–Paksi FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Október 5., szombat
Debrecen–Szeged bajnoki férfi vízilabda-
mérkőzés a Sportuszodában.

O Október 5., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 5., szombat, 10 óra
Lélek-kapu. Egész napos indiai kulturális 
fesztivál az Ifjúsági Házban. Tradicionális tánc- 
és zenei bemutató, kirakodóvásár, jógaoktatás 
és tanácsadás, asztrológia, főzőbemutató, 
ételkülönlegességek, gyerekprogramok.

O Október 5., szombat, 20 óra
20 éves a Black Out: Black Out / Frogshow 
koncertek a Roncsbárban.

O Október 6., vasárnap, 10 óra
Szakvezetéssel kísért séta a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Október 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Családi 
előadás. Bemutató.

O Október 6., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az élményfürdőben.

O Október 6., vasárnap, 16 óra
Finisszáns a Stillen a Modemben, Perenyei 
Mónika művészettörténésszel. 

O Október 8., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Bérletes 
előadás. A szegény ember hegedűje. 
Kamara-bábkészítő.

O Október 9., szerda, 10 óra
Belvárosi építésztörténeti séta a múzeumi 
őszi fesztivál keretében: Déri Múzeum, 
Református Kollégium, Nagytemplom, 
Városháza, Csonka templom, Csokonai Színház, 
Megyeháza, Aranybika.

O Október 9., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya. Bérletes 
előadás. A szegény ember hegedűje. 
Kamara-bábkészítő.

O  Október 9., szerda, 15 óra
DVSC-TEVA–Balmazújváros Liga-kupa 
labdarúgó-mérkőzés az Oláh Gábor utcai 
stadionban.

O Október 9., szerda, 17 óra
Versbarátkör: V. Hegedűs Zsuzsa és Herner 

József könyvbemutatója a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O Október 10., csütörtök
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 10., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rózsa és Ibolya.
Bérletes előadás. A szegény ember 
hegedűje. Kamara-bábkészítő.

O Október 10., csütörtök, 19.30
450 éves a heidelbergi káté. Koncert a 
Bartók Teremben.
Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen,
Kodály Filharmonikusok Debrecen.
Vezényel: Pad Zoltán.

O Október 11., péntek, 10 óra
Mikszáth bőröndje. Rendezvény a Déri 
Múzeumban. 

O Október 11., péntek, 18 óra
DVSC–Siófok női kézilabda-mérkőzés a Hódos 
Imre-rendezvénycsarnokban.

O Október 11., péntek, 20 óra
Keresztes Ildikó-koncert a Roncsbárban.

O Október 11., péntek, 20 óra
Blind Myself / AWS / Pit of Saron / Kilian 
koncert az Ifjúsági Házban.

O Október 12., szombat
Válaszd a hazait túrái: Zárótúra. 
Kerékpáros: 40 km. Gyalogos: 8+14 km. 
www.navigatortura.hu

O Október 12., szombat, 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O Október 12., szombat, 20 óra
Macskák. A Madách Színház jubileumi 
előadása a Főnix Csarnokban.

O Október 13., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Október 13., vasárnap, 14.30 és 15.30
Zumba az élményfürdőben.

Az állatok világnapjára sokféle rendezvénnyel készülnek a debreceni állatkertben

Mindig van mit festeni: a Sesztina Galéria zenés kiállításmegnyitóján Wahorn András is 
közreműködik 20-án

27
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A magyar régészek munkáját, sokszor szenzációs eredményeit alig 
ismeri a szélesebb közönség. Ezért a Magyar Régész Szövetség úgy 
döntött, szeptember 13–14-én hagyományteremtő céllal megszervezi 
a régészet napját. Az országos rendezvénysorozathoz a Déri Múze-
um is csatlakozott. Pénteki programjaikra elsősorban az iskolákat 
invitálják: bemutatják például a kerámiarestaurátor munkáját, az 
asztalra kiterített töredékek válogatását, ragasztását; a polgári M3-as 
Archeoparkban szakvezetést tartanak, míg a múzeumpedagógusok 
bronzkori agyagedény vagy vaskori gyöngy elkészítésében segéd-
keznek. Szombaton a családokat várják: a neolit vadász fegyverével 
ismerkedhetnek meg kicsik-nagyok, biciklitúra indul a zeleméri temp-
lomhoz és az Ördögárokhoz, régészek vezetésével. Az ingyenes prog-
ramok mellett mindkét napon lesznek filmvetítések és előadások is. 
Bővebb információ: www.derimuzeum.hu

Még látHató tárlatok:

Blaise Simon Balázs
     Sesztina Galéria, szeptember 15-éig
Incze lászló homokképei
     az Élettudományi Galéria és
     a botanikus kert között
tóth Csaba fotói
     Elméleti Galéria, 20-áig
orchideák Európa bélyegein
     Malompark, 27-éig
Josef lusani kiállítása
     Méliusz-könyvtár
Vincze lászló grafikái
     Benedek Elek Könyvtár, 28-áig
Magányos táj
     Déri Múzeum, 29-éig
Hajdu ádám természetfotói
     Józsai Közösségi Ház
óegyiptomi gyűjtemény
     Déri Múzeum
Cs. tóth János grafikai gyűjteménye
     VOKE Egyetértés Művelődési Központ
Still. Fotográfiák
     Modem, október 6-áig
Bodor lila: Bali Mata
     Hal köz Galéria, 12-éig
Molnár Dóra: transzparencia
     Műterem Galéria, 26-áig

ismerjük meg a régészetet!

KaláKa
Pláza
A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0075 számú, Kaláka Pláza kreatív 
művészeti foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági Ház-
ban, ahol a projektben résztvevő gyerekek előadóművészeti pro-
dukcióikkal lépnek a Halköz színpadára.

Elsőként a XI. MÁS7 - Ifi napok keretében szeptember 12-én mutat-
kozik be, ahol a projektben részt vevő gyerekek hangszeres és énekes 
produkcióikkal lépnek a Hal köz színpadára. a képzőművészeti és kéz-
műves foglalkozásokon készült produktumokból kiállítás tekinthető 
meg az Ifjúsági Házban, valamint bemutatkozik a Kaláka Pláza média-
műhely.
A tizenhárom hónapos közös munka a szeptember 20-án 15 órakor kez-
dődő Összművészeti Sokadalommal ér véget. A délután folyamán kiál-
lítás, interaktív foglalkozások, előadások, performance, filmbemutató 
és koncertek várják az érdeklődőket!

www.ifihazdebrecen.hu   I   www.kalakaplaza.hu
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Séta a hal közben
Kicsik és nagyok körében is hamar népszerű lett Deb-
recenben a felújított Hal köz – köszönhetően az óvárosi 
környezetnek, a szökőkútnak és a teraszoknak is.

A kis téren eredetileg piac volt, ahol halakat, húsfélesé-
geket és tejtermékeket is lehetett venni. Az ezredfordulóra 
már nagyon rossz állapotú terület rendbetétele 2010. 
április 30-án kezdődött meg, és szeptember 23-ára be 
is fejeződött. A Kovács Péter építész elképzelése alapján 
megvalósult rekonstrukció eredményeként kicserélték a 
burkolatot és a közműveket, új zöld felületeket alakítot-
tak ki, utcabútorokat helyeztek ki, és modern, fényjátékos 
látványszökőkutat létesítettek. 

2011. április 21-én délután megérkezett a Hal köz egyik 
fő ékessége is: Lestyán Goda János bronzból és már-
ványból készített, a halászhálóból kitett halhúst ábrázoló 
szobra. (A művész másik kedvelt alkotása a Piac utcai 
Szabó Lőrinc-szobor!) 

Napjainkra a Hal köz és a környéke szervesen illeszke-
dik a belvárosi sétálóövezethez. A megszépített térre nem 
hajthatnak fel gépjárművek, ugyanakkor a nyári időszak-
ban a kis tér megannyi rendezvénynek is helyszíne; például 
divatbemutató és dzsesszkoncertek is voltak itt.

könyvtárak az
emberi kapcsolatokért
Idén ősszel sem maradhat el az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozata. Október 7. és 13. között az emberi kap-
csolatokra fókuszálva szerveznek a debreceni könyvtárosok 
is előadásokat, könyvbemutatókat, találkozókat, többgenerá-
ciós játékokat, kiállításokat, nagyban építve – természetesen 
– az internetes lehetőségekre is. Barátság, család, tolerancia 
és kirekesztés, generációs találkozások: csak néhány abból, 
hányféle témakörrel foglalkoznak ezen a héten a könyvtárak. 
S némi ízelítő a programokból: Fábián Janka írónő lesz októ-
ber 5-én az újkerti könyvtár vendége, 11-én Tari Annamária 
pszichoterapeutával találkozhat a közönség, 12-én Fazekas 
Szabolcs tart előadást az erdélyi legendáriumról ugyanitt, míg 
9-én Pálfy Margit idézi meg előadóestjén Nagy László, Szécsi 
Margit és Csoóri Sándor alakját a Méliuszban, ahol 13-án Lázár 
Imola örmény származású festőművész tűzzománc képeiből 
nyílik tárlat.
        Bővebben: www.meliusz.hu

O Az élhető környezetért. Átadták augusztus 16-án a Tiszta udvar, rendes ház pályázat 
díjait a Kölcsey Központban. A programban 168 zöld tábla talált gazdára. Az idei nagydíjas az 
intézmény kategória nevezője lett: az ÉLIM Református Szolgáltató Központ
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állati! 
Tudják, mikor van az állatok világnapja? Október 4-én, Assisi Szent 
Ferenc halálának emléknapján. A ferences rend alapítója a legenda 
szerint értette az állatok nyelvét, beszélgetett velük, sőt prédikált is 
nekik. Noha a Debreceni Állat- és Növénykert részt vesz a nemzet-
közi fajmentő programban, s 12 faj (pl. a nyerges gólya, fekete kezű 
pókmajom, aranyhasú mangábé) egész Magyarországon csak itt 
látható, ma sem árt, ha odafigyelünk a veszélyeztetett fajok hangjá-
ra. A Nagyerdei Kultúrparkban idén is készülnek erre az alkalomra. 
Október 1-je és 6-a között minden nap látványetetéseket tartanak. 
(11 óra: fehér kezű gibbonok,11.30: kétujjú lajhárok, karmos maj-
mok, 14 óra: zsiráfok, 14.30: pápaszemes pingvinek.) Október 4-én 
folyamatos programok várják az érdeklődőket 10 és 14 óra között 
(lesznek előadások, bemutatók; bátorságpróba; kvízjáték nyeremé-
nyekért), 6-án 10 órától pedig szakvezetéssel kísért séta indul.

hurrá, vége a nyárnak!
Habár nagyobb öröm a nyár kezdete, az ősz is sok ígéretes programot tartogat. Új évad indul a Csokonai 
Szinházban, a Vojtinában, a Debreceni Kodály Filharmonikusok is új koncertsorozattal várják a klasszikus 
zene kedvelőit. Októberben Debrecenben jubilál a nagy sikerű Macskák, és Ákos ismét Debrecenben koncer-
tezik novemberben. Az egyre rövidülő napokért nem csak a zenei, kulturális programok kárpótolnak, hanem 
ínycsiklandó gasztronómiai események is: mint a Töltött ételek és magyar borok hétvégéje vagy a debreceni 
Zamat pálinka- és pároskolbász-fesztivál. Bármilyen kikapcsolódásra is vágyik, érdemes a lehetőségekről 
a Tourinformnál tájékozódni: honlapjukon, az www.iranydebrecen.hu oldalon, vagy személyesen a Piac u. 
20. szám alatti irodában. Itt nem csak információhoz lehet jutni, de jegyeket, bérleteket is lehet váltani a 
különböző helyi, országos vagy nemzetközi rendezvényekre.

logó  I  kodály filharmónia  I  vip communications 

Közönségkapcsolat és bérletékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)

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

VÁLTSON BÉRLETET!

2013. október 1., 19:30 Bartók terem
Kodály Filharmonikusok 90 – Születésnapi  gálahangverseny a Zene VilágnapjánVezényel: 
Karolos Trikolidis, Kollár Imre, Somogyi-Tóth DánielMűsoron L. van Beethoven, M. P. Muszorgszkij,  P. I. Csajkovszkij, F. Schubert és A. Dvorák művei
A hangversenyre a belépés ingyenes,  a helybiztosításhoz regisztráció szükséges  szeptember 16-ától a debreceni Tourinform Irodában

• Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar koncertje • Barátok a hegy két oldaláról – 

Strauss és Mahler • Bécsi klasszikusok • Karácsonyi 
koncert • Paulus oratórium • A Bécsi Filharmonikusok 

Vonósnégyesének hangversenye • Zene és költészet • 

Zenés utazás Mendelssohn, Brahms és 

Dvořák műveivel • 450 éves a Heidelbergi káté • 

Schumann, Brahms, Beethoven és az első hegedűs: 

Xiao Wang • Rost Andrea ária- és dalestje • A komoly 

Rossini • Világhírű filmzenék – újrahangolva • Francia 
hangulatok Kocsis Zoltánnal • Kvartettben: 

Mozart–Hidas–Kodály–Hadady • Mozart–
Beethoven–Mendelssohn koncert • A Pannon 

Filharmonikusok koncertje •

logó  I  kodály kórus  I  vip communications 

logó  I  kodály filharmonikusok  I  vip communications 

Kiemelt támogatóink: Partnereink:
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O átváLtozások. Tamus István, az 1963-ban szü-
letett képzőművész alkotásaiból Átváltozások címmel 
nyílik kiállítás szeptember 13-án, pénteken a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében. A művész így vall erről: 
„Három évtizednyi alkotómunkámat jeleníti meg ez a 
tárlat. Úgy érzem, hogy tudat alatt évtizedek óta erre 
a napra készülök. Az emberek, a hallgatók, a diákok 
és a gyerekek iránti alázatom és szeretetem, az élet 
igenlése az erre az alkalomra szerkesztett mappában 
ölt testet.”

O józsai szüret. Ezt a rendezvényt 
évek óta kiemelt érdeklődés övezi. Idén 
szeptember 28-án 10.30 és 18 óra között 
tartják meg a programot Józsán, a Tócó-
völgyban, a Józsai Közösségi Központban 
és az intézmény előtti területen. Lesz 
szüreti felvonulás, szőlőpréselés és must-
kóstolás, nyúlpaprikásfőző verseny, színi-
előadások, kézműves-bemutató és -vásár, 
játékpark, kertészeti kiállítás. Emellett az 
érdeklődők Cs. Horváth Judit festőművész 
és Hajdu Ádám természetfotóit láthatják a 
közösségi ház előterében.

O kincsek és tájak. A bárándi tarsolylemez 
regényes históriáját a Rejtélyes aranykincs nyomában 
című, október 3-án nyíló kiállításon eleveníti fel a Déri 
Múzeum, a Magányos táj című tárlat finisszázsaként 
pedig Müller Péter Sziámi zenekara, az Angyalduó zenél 
szeptember 27-én, pénteken 17 órától.

CITROEN ORBÁN
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.    I    +36 52 503 510    I    www.ompautohaz.hu

www.citroen.hu

CitroËn M5 Center, 1194 Budapest, andré CitroËn u. 1., tel.: 06 1 358 5858

technológia és térélmény – az új Citroën C4 picasso legkorszerűbb technikai fejlesztései észrevétlenül szolgálják az ön kényelmét és biztonságát: 360 fokos kamerarendszer pásztázza 
folyamatosan a környezetet, parkolóasszisztens segíti a biztonságos beállást, míg az aktív tempomat önállóan alkalmazkodik a forgalom dinamikájához. Utasításait 7 colos, érintőképernyős 
kezelőpanel várja, hogy az új Citroën C4 picasso mindent elvégezhessen ön helyett. Gondtalan utasai mindebből csupán a határtalan térélményt érzékelik, ahogy az utastér eggyé válik 
a panorámaablakon túli világgal.
Az új Citroën C4 picasso technospace az eddigi leginnovatívabb és legkényelmesebb utazásra csábítja, amelyre az egész világot magával viheti.

Új citroën c4 picAsso 
Technospace 

EGÉSZAZ viláG
belefér

nyílt nApok:
szepteMBer 20-21.

Az új citroën c4 picasso vti 120 tendance vegyes fogyasztása: 6,3 l/100 km, co2-kibocsátása: 145 g/km. A kép illusztráció. Nyílt Napok:
szeptember 20-21.az új Citroën C4 picasso Vti 120 tendance vegyes fogyasztása: 6,3 l/100 km, Co2-kibocsátása: 145 g/km. a kép illusztráció.

www.citroen.hu
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Szeptemberi filmkavalkád

Szibériai nevelés
A durva orosz rögvalóságról az olaszok forgat-
tak filmet. A téma? A volt Szovjetunió, a klánok, a 
törvényen kívüliek, a deportáltak, a rendszerváltás 
világa. Kolyma és Gagarin, a két tízéves fiú sajátos 
nevelésben részesül: órarendjükben – többek közt – 
a lopás, rablás és fegyverhasználat szerepel. A fiúk 
férfivá cseperednek, az őket körülvevő világ pedig 
gyökeres átalakuláson megy keresztül. Megmarad-
hat-e a gyerekkori barátság, működhet-e tovább a 
klán a megváltozott körülmények között? S mi lesz 
a bűnözők különös etikai kódexének sorsa a globali-
zálódó világban?

A kínaiak már a rajzfilmpiacra is megérkeztek! A 
Halbalhé két hőse Julius, a félelmetes óceáni fehér 
foltú cápa és Pup, a kedves bambuszcápa. Az ő 
kalandjaik segítségével nyerhetnek a gyerekek 
betekintést a tenger alatti világ titkaiba. Van ebben 
a látványos animációs vígjátékban szinte minden: 
búvárok és orvvadászok, elsüllyedt kincses hajó du-
gig aranytallérokkal, ipari szennyezés és környezet-
védelem. Vigyázat! A Halbalhé nem csak a fiatalabb 
korosztályoknak szerezhet kellemes perceket!

A 70 éves Robert De Niro a Vérmesék című ameri-
kai–francia akció-vígjáték főszereplője. Fredet ala-
kítja, a hírhedt maffiózócsalád, a Manzoniék fejét, 
aki az FBI-nak tett vallomásával három keleti parti 
maffiafőnököt is rács mögé juttatott. 20 millió dol-
láros vérdíjjal a fején a tanúvédelmi program sem 
tűnik számára életbiztosításnak. Ezért Stansfield 
ügynököt (Tommy Lee Jones) bízzák meg, hogy 
Franciaországba telepítse Franket a feleségével 
(Michelle Pfeiffer) és két vadóc kamasz gyerekével.

Moziműsor
Filmek az Apollóban

Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

nAgyterem
12–18. 13.45, 16 óra

12–18. 18.15
12–18. 20.30
19–25.13.45,
16, 18.15, 20.30
26.–október 2. 13.45,
16, 18.15, 20.30

kiSterem
12–18. 16
12–18. 18, 20
19–25. 16, 18, 20 óra
26.–október 2. 16 óra
26.–október 2. 18 óra
26.–október 2. 14, 20 óra

Art terem
12–18. 17 óra
12-18. 19.30
19-25. 17, 19.30
26.–október 2. 17 óra

26.–október 2. 19.30

Így neveld
a sárkányodat!

A kezelés
Rómának, szeretettel

Szibériai nevelés

A háború császára

Halbalhé
Csak Isten bocsáthat meg

A nagy füzet
Barátunk, Superman

Első éjszaka
Vérmesék

A Vaslady
360

Renoir
Majdnem tökéletes

szerelem
Arthur Newman világa
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Megfejtéseiket szeptember 26-áig 
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között két, 
a DTV gondozásában megjelent virág-
karneváli DVD-t sorsolunk ki, melyeket 

szerkesztőségünkben vehetnek át. 

Előző rejtvényünk szerencsés megfejtői:

Szilágyi József (Nádor u.),
Barilli Márta (Bethlen u.).

– Adalékanyag-mentes és egészséges!
– Egyedileg készül, ételérzékenyek számára is!
– Garantált siker minden alkalomra!

Egyedi sonkatálak
minden alkalomra
Ha unja a hagyományos hidegtálak tartalmát, 
állítson össze egy exkluzív tálat a Húsmanufaktúra 
sonka- és húskülönlegességeiből!

www.husmanufaktura.hu
4025 Simonffy u. 2/A  I  Tel.: 06 (20) 530-8520
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Az immár 90 éves Kodály Filharmonikusok 
születésnapi gálahangversenyét október 1-jén 
19.30-tól tartják a Bartók Teremben. Az alkalomra 
Somogyi-Tóth Dániel mellett korábbi karmesterek 
– Karolos Trikolidis, Kollár Imre – is visszatérnek 
vezényelni. A belépés ingyenes, de regisztrálni kell 
a helybiztosításhoz: egy fő 2 helyet igényelhet – a 
helyszín befogadóképességének erejéig – a Tourin-
form-irodában (személyesen).
A műsorban ismert művekből hangzanak el részle-
tek. Beethoven: VII. szimfónia (Trikolidis), Muszorgsz-
kij: Éj a kopár hegyen, Csajkovszkij: VI. szimfónia (Kol-
lár) – ez utóbbit a nemrég elhunyt zenész, Kovács 
János emlékének ajánlják –, Schubert: VIII. szimfónia, 
A. Dvorak: Szláv táncok (Somogyi-Tóth).
A koncertet online is közvetíti a Kodály Filharmónia 
Debrecen a honlapján, a www.kodalyfilharmonia.hu 
címen.

 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, grafika: gyarmati Anett
 Lapterv: Petromán László 
 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.

A zene világnapja

„Magiszter Újabb esély PrograM” 

4024 Debrecen, Wesselényi út 4/B
www.magiszteralapitvany.hu

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a 
TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0013 számú projekt keretében 2013. április 01. és 
2015. március 31. között valósítja meg programját.

Intézményünk a projekt során olyan tanköteles koron túli, 8 általános iskolai végzett-
séggel rendelkező fiatalok számára kíván komplex segítő szolgáltatásrendszert nyújtani, 
- újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával, digitális kompetenciák fejlesztésével - 
akik szociális hátránnyal indulnak az életben. A pályázat keretén belül a 2013/3014-es 
tanévben 40 diák kezdte meg intézményünkben a tanulást. Megtartó hálót működtetünk 
a hallgatók lemorzsolódásának megakadályozására, valamint számukra az egyéni tanulói 
igények biztosításával, szakképzett pedagógusok támogatásával kívánunk egy újabb 
esélyt nyújtani. A tanulók különböző szakkörökön próbálhatják ki és fejleszthetik tudá-
sukat, valamint kulturális és sportrendezvényeken vehetnek részt. Mindezek - a fiatalok 
ambícióját növelve - lehetőséget nyújtanak arra, hogy diákjaink sikeresen leérettségiz-
zenek, és növekedjen a munkapiacon való elhelyezkedési esélyük. A projekt költsége 
50 000 000 Ft, amely az Európai Unió 100%-os támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

O motollA. Gazdag programot szervezett szept-
ember 14-ére a Homokkerti Közösségi Házba a Mo-
tolla-egyesület. Lesz játékok készítése természetes 
anyagokból, hímzés, faragás, kovácsolás. Ígérnek 
sárkányos játékokat, meséket kicsiknek és nagyob-
baknak – Félegyházi Erika mesél majd gyerekeknek 
és felnőtteknek. Hajdúsági táncházukban Molnár 
Miklós és bandája fog muzsikálni, táncot pedig 
Hercz Vilmos tanít a Debreceni Népi Együttes tán-
cosaival. Szülők, nagyszülők és gyermekek számára 
egyaránt tartalmasnak ígérkezik ez a program, mely 
délután 4-kor kezdődik, s egészen este 10-ig tart.



Velünk 
egyszerűbben 
is megvaló- 
síthatja  
terveit!

Az első 6  
törlesztő-
részlet most 
alacsonyabb 
kamattal

*Az OTP Bank vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötésétől számított 1 órán belül folyósítja az engedélyezett személyi kölcsönt ügyfelei részére. 
Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított 1 órán belül nem folyósítjuk az engedélyezett kölcsönösszeget, úgy 10 000 forintos vásárlási 
utalványt adunk ajándékba.
 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változása esetén 
módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az ügyleti kamat mértéke a teljes futamidő, így az akciós időszak alatt is változtatható. 
A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – 
a termékek, szolgáltatások és az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy 
honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem 
felkeltése.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu 
06 1 366 6666 (7. menüpont)

Akciós OTP Személyi kölcsön, csak kamattal, induló díj és kezelési költség nélkül. THM: 28,42%
Az ajánlat a 2013. augusztus 21. és szeptember 30. között megkötött személyi kölcsön szerződésekre 
vonatkozik.

OTP
személyi 
kölcsön
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