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Ahol az érték a mérték
Közel egyéves felújítási és átalakítási munká-
latok után, régi patináját ugyan megőrizve, ám 
infrastrukturális tekintetben megújulva, immáron 
megnyílt a látogató közönség előtt a Tímárház- 
Kézművesek Háza.

Egészen különleges helyre érkezik az a kedves 
vendég, aki betér hozzánk. Történelmi tény, hogy 
az épületegyüttes Debrecen városának egyetlen, 
eredeti helyszínen megőrzött ipartörténeti emléke.

Számunkra, debreceniek számára azonban való-
ságos kincses ház. 

Munkatársaimmal nem csupán őrizzük a város 
több évszázados kézműipari múltjának emlékeit, 
de elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy aktívan 
műveljük, adjuk át, ismertessük és szerettessük 
meg, éltessük!

Mi itt alkotunk! Értéket hozunk létre, tudást 
adunk át, ízlést formálunk, tiszta szívünkből sze-
retjük a hivatásunkat, és szerettetjük meg kicsikkel 
és nagyokkal egyaránt. Kiállításokat szervezünk, 
alkotótáborokat bonyolítunk le, szakköröket veze-
tünk, tanfolyamokat indítunk, előadásokat tartunk, 
látványműhelyeinkben betekintést nyerhetnek a 
látogatók a mesterségek technikai fogásaiba.

Tanítunk! Valami olyasmit, ami a nemzeti iden-
titásunk nélkülözhetetlen darabját jelenti, amely 
tudás nélkül nem lenne teljes az összkép, hiányos 
lenne a történelmi múltunk.

Jöjjenek el hát minél többen, minél többször hoz-
zánk, legyenek részesei a kézművesség csodájának; 
próbálják ki, milyen érzés megmunkálni a termé-
szetes anyagokat, érezzék át, milyen alázattal kell, 
hogy viseltessenek a népművészek az anyag iránt, 
váljanak értőivé a mesterségeknek, és hozzák el 
gyermekeiket, unokáikat is hozzánk, hadd tapasz-
talják meg magyar hagyományaink sokszínűségét, 
gazdagságát!

Mátra-Nagy Andrea
a Tímárház egységvezetője, etnográfus



44

Könnyedén az űrben érezhetik magukat az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontba látogatók, hiszen aki besétál a hídon 
az épületig, megcsodálhatja a Naprendszerünk bolygóit.

A tervezés és a kivitelezés során kétféle arányrendszert 
követtek a modell készítői: a valóságban a bolygók közötti 
távolságok 25 milliárdszorosak, a méreteik pedig 127 mil-
liószor nagyobbak a kiállított modelleknél. 

Az épület irányába tartva közeledhetnek az érdeklődők 
a Naphoz. Az első állomás a Neptunusz, mely a legkülső 
bolygó, de még messze van a Naprendszer határától. A mo-
dellben is 760 kilométert kellene még utazni, hogy elérjük 
Naprendszerünk tényleges határát, ahol már nem a Nap 
gravitációs hatása érvényesül.

A hatalmas gázbolygók hetekig formálódtak az Agóra 
műhelyében, mire megkapták végleges formájukat és 
színüket. A négy kőzetbolygó pedig 3D nyomtatóval készült; 
azok a kőhíd mellett, a tó fölött kaptak helyet. Csillagunkat, 
a Napot az épület 11 méter átmérőjű tűzfala szimbolizálja.

Szeptember 25-én, a Rendhagyó Kutatók Éjszakáján 
csillagász szakember vezetésével „járhatják be” a Naprend-
szert az érdeklődők. ■

Járjuk be a Naprendszert 
az Agórában!

Új időszaki minitárlattal gazdagodott a Déri Múzeum. 
A Legújabb kincseink címet viselő kiállításon a 
múzeum Régészeti Tárának közelmúltban napvilágra 
került, rendkívül értékes darabjaival ismerkedhetnek a 
látogatók a Kupolában. 

Az M4-es autópálya-ásatások egyik szenzációja 
a 2017-ben talált aranykincslelet, amely a feltárásra 
kijelölt terület legnyugatibb csücskéből került elő. Az 
1768 darabból álló aranykincs egy kora bronzkori kéz-
zel formált bögrében rejtőzött. A kiállítás a kora avar 
korból, a 7. század első feléből származó ékszereket 
(pártákat, nyakláncot, fülbevalókat) is bemutat. Külö-
nösen jelentősek az M35-ös autópálya nyomvonalán 
előkerült nemesfém veretes párták, melyek eddig 
ismeretlenek voltak Hajdú-Bihar megyében, és a Kár-
pát-medencében is csak kis számban fordulnak elő. 

A kamarakiállítás december 31-éig látható a Déri 
Múzeumban. ■

Az öreg hölgy 
látogatása
Egy szegény, fiatal nőt megaláznak. Szerelme 
megtagadja; nem vállalja gyermeküket, majd fele-
ségül vesz egy olyan nőt, akihez egy boltot is kap 
hozományul. A szegény lány elmenekül a városból, 
a férfi pedig köztiszteletben él tovább. 

Egy idős, dúsgazdag asszony visszatér nyo-
morult szülővárosába, hogy a régi szép időkre, 
fiatalkori szerelmére emlékezzék, és esetlegesen 
pénzadománnyal segítse a lerobbant, elsze-
gényedett városkát. Az asszony üzletet ajánl a 
polgármesternek: egymilliárd dollárt egy aprócska 
szívességért cserébe... 

Indul a fordított krimi, egy különös hajtó-
vadászat, melynek során nem a gyilkost 

kell bekeríteni, hanem az áldozatot. 

A városka lakóinak véleménye lassan, de bizto-
san vált a felháborodott elutasításból észrevétlen 
egyetértésbe.

Dürrenmatt nagy klasszikusának bemutatójával 
szerette volna kezdeni ezt az évadot a Csokonai 
Színház: egy gúnyos, szatirikus tanmesével arról, 
mennyire szédítő lehet azon a bizonyos erkölcsi 
magaslaton… Ám a premier előtti napokban a 
koronavírus-járvány közbeszólt, ezért a bemutatót 
elhalasztották. Hogy mikor kerül színre, arról a 
színház honlapján találnak információt.   

A főszerepben színre lépő Kubik Anna szerint a 
karakter, akit játszik, megrekedt abban az időben 
s abban a sérelemben, ami nagy szerelme s a 
város részéről érte őt. „Az öreg hölgy látogatá-
sa azért zseniális és fontos darab ma is, mert 
a megírása után több mint hat évtizeddel, kis 
hangsúlyeltolódással korunk egy nagy problémájá-
ról: a manipulációról szól. (…) A média felelőssége 
s a pénzen vett hatalom mindenhatósága; nekem 
erről szól manapság ez a darab, nem is annyira 
egy vérig sértett nő személyes bosszújáról.” ■

Kincs, ami van! 
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Éden
Különös szerelmi történet az Éden, amelynek fősze-
replője egy harmincas évei végén járó nő. Számára 
életveszélyt jelent minden, ami a modern civilizáci-
óval jár. Szkafanderben közlekedik, izolált lakásban 
lakik, napközben kutató orvosok vizsgálják állapotát. 
A kapcsolatot a külvilággal egyedül testvére jelenti. 
Egy napon felkeresi őt egy pszichológus, akit egy, a 
környezeti károkért felelős multicég bízott meg azzal, 
hogy bizonyítsa, a lányt nem érhette általuk okozott 
ártalom. Nem mindennapi kapcsolatukból szerelem 
lesz, ami talán remény a gyógyulásra… 

A film premier előtti vetítésén, október 12-én 
az Apolló moziban a közönség találkozhat a film 
alkotóival, köztük a rendező Kocsis Ágnessel. Az este 
moderátora: Heller Zsolt esszéista, folkesztéta.

Jegyek a díszelőadásra 1200 forintos áron szep-
tember 21-étől kaphatók az Apolló mozi jegypénztá-
rában és online! ■

Rugalmasabb az idei 
bérletezés
A rendkívüli helyzet miatt a Kodály Filharmónia a 
szokásostól később jelentkezik új évada műsorá-
val, de szeptember 14-étől végre lehet bérleteket 
váltani a Kölcsey Központ jegypénztárában, a 
tavalyi bérletek pedig szeptember 30-áig újíthatók 
meg. A Napló- és Korzó-bérletekben ismét 10-10 
meghatározott hangversenyre várják a közönséget 
a Kölcsey Központ Nagytermébe, a 11., ajándék 
hangversenyt pedig a Kodály Kórus Debrecen öt a 
cappella koncertje vagy a Kodály Filharmonikusok 
kamarasorozatának három hangversenye közül 
lehet kiválasztani. A kevesebb idővel rendelkező 
zenekedvelőknek a Gulyás- vagy Rubányi-bérletet 
ajánlják, amelyek megváltásával 4-4 koncertet 
lehet meghallgatni. A Mozaik-bérlet 6 hangver-
senyt tartalmaz: három koncertet a Kodály Kórus a 
cappella sorozatából és hármat a Kodály Filharmo-
nikusok kamarasorozatából. A rendkívüli helyzet-
hez igazodik a koncertlátogatás rendje is; hogy 
az a lehető legbiztonságosabb legyen, kötelező a 
maszk viselése a zárt terekben zajló eseménye-
ken. A bérlet- és jegyárak változatlanok, azonban 
újdonság az, hogy idén az esetlegesen végleg el-
maradó hangversenyek árát a bérletek árából rész-
arányosan vissza tudják téríteni. Bérletek és jegyek 
a Kölcsey Központ pénztárában kaphatók! ■

A libapásztorlány
Egyszer mindenkinek útra kell kelnie a szülei nélkül. Mi törté-
nik, ha a széltől is óvott hercegnőt nagybeteg királyi édesanyja 
nem tudja elkísérni élete legfontosabb útjára: vőlegényéhez, a 
szomszéd királyfihoz? Mi történik, ha kénytelen egyetlen lányát 
annak nagyravágyó komornájára bízni?  Nos, az történik, hogy 
mire megérkeznek a vőlegény udvarába, addigra a komorna 
lesz a hercegnő, a hercegnő pedig a komorna – később pedig 
libapásztorlány. A királyfi pedig, mivel korábban nem ismerte jö-
vendőbelijét, semmit sem sejt. A Grimm testvérek ismert meséje 
a felnőtté válás, az önállósulás története, melyet a Vojtina Báb-
színház társulata formált emlékezetes, látványos előadássá. ■

A cívis múlt őrzői
Péterfia és Szentlászlófalva városunk legrégebben 
lakott részei közé tartoznak; itt még több helyen meg-
találhatjuk a cívis építészet nyomait. A Méliusz Könyv-
tárban, a második emeleti kerengőn látható kiállítás 
bemutatja e városrészek történetét, közösségi tereit, 
közösségeit. Kiemelt hangsúlyt kap a tárlaton Térey 
János költő, aki szeptember 14-én lett volna 50 éves, 
és írói munkásságában különösen fontos szerepe volt 
a szülővárosnak, a régi, szentlászlófalvi Kétmalom 
utcai háznak, ahol a családja élt.

A kiállítás szeptember 26-áig látogatható a könyv-
tár nyitvatartási idejében. ■
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Az idei év nem várt meglepetéseket 
hozott. Nem maradtunk azonban zene 
nélkül az elmúlt hetekben sem. S hogy az 
új szezonban milyen koncertekre, milyen 
élményekre számíthat a komolyzenét 
kedvelő közönség? Somogyi-tóth Dá-
niellel, a Kodály Filharmónia Debrecen 
igazgatójával beszélgettünk. 

Érdekes nyarat zártunk. Az érdekes jelző persze 
most kevésbé az új felfedezéseket és felhőtlen 
élményeket jelenti. Június elején saját térzenei 
programunkkal mi is csatlakoztunk a Lépésről 
lépésre kezdeményezéshez, mellyel a nyáron újrain-
dulhatott a kulturális élet Debrecenben. A „Klasszi-
kusok sétányán”, azaz a Piac utca Bajcsy-Zsilinszky 
saroktól a Széchenyi sarokig tartó szakaszán keddi 
és pénteki napokon – amikor nem szakadt az eső 
– adtak rövid műsorokat együtteseink, a Kodály 
Filharmonikusok és Kodály Kórus kamaraformációi. 
Június végén megnyílt az alkalom az első elmaradt 
nagykoncertünk pótlására is. Ezt két szakaszban 
tettük meg, ugyanazt a hangversenyt eljátszottuk 
a Kölcsey Központban és a Déri téren is, hogy a 
közönségünk szabadon választhasson a zárt- és 
szabadtéri előadás között. A szabadtéri koncertünk 
a DEkulT Utcák rendezvény része volt. Augusztus-
ban további négy koncertet pótoltunk, augusztus 
15-én pedig az óvatosságot is maximálisan szem 
előtt tartva megtartottuk a tavaly óriási tömeget 
vonzó Klasszikusok éjszakáját – idén inkább a 

Biztonságos és izgalmas évadra készül a Kodály Filharmónia

Sza

meglepetés helyszínek mellett döntöttünk, hogy 
elkerüljük a nagyobb nézőcsoportok kialakulását. A 
Kodály Filharmonikusok még a Bánk bán margitszi-
geti bemutatóján is közreműködtek, majd termé-
szetesen a debreceni premieren is.
 
Izgalmas évad elé néznek: húsz nagykoncert-
tel, a cappella hangversenyekkel és kamara-
sorozattal készülnek. Mit emelne ki, melyek 
ígérkeznek a legérdekesebb koncertélmény-
nek, s melyik áll legközelebb önhöz, mint 
zenészhez?
A legnagyobb „izgalmat” most azt jelenti, hogy 
egyáltalán meg tudjuk-e valósítani a tervezett 
koncerteket, és hogy a bérletes törzsközönségünket 
viszontlátjuk-e az új évadban. Igyekeztünk a kon-
certlátogatás rendjét – az önkormányzat ajánlásai 
alapján is – úgy kialakítani, hogy az közönség és 
művészeink számára a lehető legbiztonságosabb 
legyen. A járványügyi helyzetet félretéve, úgy 
gondolom, valóban nagyon izgalmas programot 
tudtunk összeállítani. Állandó karmestereink – 
Kollár Imre, Kovács László, Káli Gábor és jómagam 
– különböző személyisége, habitusa garantálja a 
változatos műsor-összeállítást, szakmai érdek-
lődésünk és az együttesekben vállalt feladatunk 
pedig idén is tovább mélyíti a „zenekarépítkezési” 
munkát. A Kodály Kórus elbúcsúzott Szabó Sipos 
Mátétól, és új vezető karnagyot kapott. Kocsis-
Holper Zoltán eddigi tapasztalatait hasznosítva 
vélhetően fiatalos lendülettel fogja megtölteni az 
énekkar életét, folytatva az előző karnagy által 
bevezetett színes és tematikus koncertek sorozatát. 
Bényi Tibor karmester-csellóművész is folytatja a 

Somogyi-tóth Dániel
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Biztonságos és izgalmas évadra készül a Kodály Filharmónia
tavaly megkezdett, nagy sikerű kamarasorozatot a 
zenekarral. Amit személy szerint a legjobban várok, 
az a jövő április 13-i koncert, amikor a vezénylés 
mellett zongorázni is fogok, Mozart D-dúr, „Koroná-
zási” zongoraversenyét előadva.

Vendégművészek is tiszteletüket teszik majd a 
városban?
Fantasztikus tehetségű és szeretett művészeket 
hívtunk ebben az évadban is vendégfellépőnek. 
Bogányi Gergely szólókoncertet ad és egy koncer-
tünk közreműködője is. Fellép a szintén Kossuth-dí-
jas Ránki Dezső, és az ifjú Ránki Fülöp is vendégünk 
lesz. A Kossuth- és Liszt-díjas Rost Andreát és a 
Liszt Ferenc-díjas Kokas Katalin hegedűművészt is 
hallhatja idén a közönségünk. A Nemzeti Filharmo-
nikusok, a Concerto Budapest és a Savaria Barokk 
Zenekar is bérletünk vendége lesz. A debreceni 
kötődésű Hadady László oboaművész 65 éves 
születésnapját pedig a színpadon is megünnepeljük. 
A Kodály Kórushoz idén – nagyon reméljük, hiszen 
most májusban nem tudott jönni – Daniel Reuss 
holland karnagy érkezik egy közös koncertre. Ami a 
mi vendégfellépéseinket illeti, rengeteg tervünk és 
felkérésünk volt és van. Az októberre, Olaszország-
ba tervezett turnénkat sajnos egy évvel el kellett 
halasztanunk. Bízunk benne, hogy Bogányi Gergely-
lyel együttműködésben Nagyváradra és Kassára 
eljutunk egy-egy hangversenyre.

A bérletezést idén a szokásosnál később kezd-
ték el. 
Valóban, a rendkívüli helyzet miatt szeptember 14-
én. Öt bérlettípust kínáltunk fel ebben a szezonban 
is. A bérlet- és jegyáraink változatlanok, azonban 
újdonság az, hogy idén az esetlegesen végleg 
elmaradó hangversenyek árát a bérletek árából 

részarányosan vissza tudjuk téríteni. És az inkább 
most távol maradókra is gondolunk: elindítjuk az 
online közvetített hangversenyek lehetőségét is. 
Hat olyan hangverseny lesz, mely élőben követhető 
online jegy megvásárlásával. Ennek a sorozatnak a 
Fotelkoncertek címet adtuk.

Van tervük arra az esetre, hogy a járvány újra 
keresztülhúzza a számításokat? 
A Fotelkoncertek – élőben közvetített hangversenyek 
– sorozatot a koncertek látogatásának kormányzati 
megtiltására felkészülve is indítjuk útjára. Folytatjuk 
koncertjeink képi- és természetesen profi hangrög-
zítését is, hogy – amennyiben szükséges – koncert-
filmekkel biztosítsuk a komolyzenei élményeket. De 
legfőképp abban bízunk, hogy lesz lehetőség az 
évad minden koncertjének előadására. ■
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A rendkívüli helyzetben igyekeznek felmérni, 
miben lehetne a gyerekek és a pedagógusok 
segítségére a Modem, a kortárs művészet köz-
vetítése mellett  – erről adott ki közleményt az 
intézmény.

A Modem adottságai révén lehetőség van nagy terek 
biztosítására szabadban és az épületen belül egy-
aránt: a hatalmas kiállítóterek mellett rendelkeznek 
egy oktatásra, vetítésre is alkalmas, 100 négyzetmé-
teres multimédia-teremmel és egy 450 négyzetmé-
teres, szabadtéri foglalkozások és órák tartására is 
használható belső kerttel. Itt művészeti foglalkozások, 
különböző tanórák és testnevelésórák megtartá-
sára egyaránt adott a lehetőség; ezekhez alapvető 
eszközök (asztalok, székek, festőállványok, babzsákok, 
labdák stb.) rendelkezésre állnak. Mindezen tereiket 
szívesen biztosítják az iskolák részére, vállalva a 
lehető leg- 
alaposabb és gyakoribb fertőtlenítést, és azt, hogy a 
4650 négyzetméteres épületben egyszerre csak egy 
osztály tartózkodik. 

Minden teret és szolgáltatást ingyenesen 
bocsátanak a debreceni intézmények részére.

A helyhiánnyal küzdő vagy tágasabb tereket kereső 
iskolák osztályait, csoportjait szívesen invitálják a 
Modembe, akár a kollégáik által tartandó művészeti 
foglalkozásokra, akár az adott intézmények tanítói, 
tanárai által tartandó kihelyezett tanórákra egy-
aránt. Térítésmentesen felajánlják tereiket az oktatási 
intézmények részére, hogy a belső kertben torna- 
vagy egyéb órákat, a multimédia-termükben pedig 
bármilyen tanórát megtartsanak, egy nap akár többet 
is. Korlátozott számban biztosítani tudnak laptopokat, 
festőállványokat, hangtechnikát, vetítési és filmnézési, 

Kitárja kapuit a Modem az iskoláknak

mozizási lehetőséget is, miközben igyekeznek betar-
tani és betartatni minden, a járványügyi intézkedések 
során kötelező és pluszban önként is vállalt előírá-
sokat. Így például belépéskor mindenkinek megmérik 
a testhőmérsékletét, és fertőtlenítik a kezét. Több 
ponton érintésmentes fertőtlenítőket helyeztek ki, és 
a zárt közösségi terekben minden Modem-munkatárs 
maszkot visel, a multimédia-termet pedig minden 
osztály, illetve csoport érkezése előtt és után ózonge-
nerátorral fertőtlenítik.

Valamennyi terükben lehetőség nyílik akár az adott 
intézmények saját pedagógusai által órák tartására, 
akár – kollégáik révén – művészeti foglalkozások 
megtartására. Minden formára nyitottak, jelzik a 
közleményben, és a debreceni iskolák (esetleg óvodák) 
részére valamennyi szolgáltatás ingyenes. A hozzájuk 
érkező pedagógusok és gyerekek részére igény esetén 
(ugyancsak ingyenesen) maszkot is adnak.

A debreceni oktatási intézmények tanulóit és 
pedagógusait – előzetes egyeztetés alapján – várják 
minden hétköznap 8 és 16 óra között, de igény esetén 
korábbi és későbbi érkezés is megoldható.

A rendkívüli helyzetben igyekeznek – a kortárs mű-
vészet közvetítése mellett – további lehetőségeket biz-
tosítani, amelyekkel kicsit is izgalmasabbá, élhetőbbé 
tehetik a gyerekek és pedagógusok mindennapjait. ■

O 30. A rendszerváltozásra és az utána kelet-
kezett műalkotásokra fókuszáló tárlat anyaga 
szeptember 27-éig marad a Modemben. 

O MAchINe IMAgINAIre – Vera Molnar 
algoritmusai. Az október 4-éig látható kiállítás 
a több mint 70 éve Párizsban élő magyar kép-
zőművész életművének valamennyi állomását 
érinti.

O terMő/Föld: Váczi Lilla és Piti Marcell 
kiállítása október 4-éig érhető el.

O VonAl Mentén. A Modem gyűjteményének 
első, november 8-áig látható bemutatkozása az 
elmúlt 14 év gyűjtéseiből, műtárgyvásárlásaiból 
és a Debreceni Nemzetközi Művésztelep felaján-
lásaiból formálódott kollekciót mutatja.
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Milliók kattantak 
rá a debreceni 
kosaras gálára
Több mint tízmillió megtekintést generáltak 
a FIBA 3×3 World Tour videói 8 nap alatt, 
augusztus 29. és szeptember 5. között – írja a 
kosárlabdázók világszervezetének honlapja.

A sorozat összesen három fordulóval érkezett 
Debrecenbe, és úgy tűnik, hogy a kosárlabda 
szerelmesei már nagyon ki voltak éhezve egy kis 
versengésre. Több mint 18,4 millió embert sikerült 
elérni a World Tour tartalmú anyagokkal a közös-
ségi médiában. A rajongók világszerte „ugrottak” 
a 3×3 videókra, amelyek 10,1 millió megtekintést 
produkáltak.

Ezen felül a World Tour 573 ezer interakciót 
váltott ki, ami minden idők legjobb eredményének 
számít. YouTube-on például a 2019-es debreceni 
eseményhez képest 186 százalékos növekedést 
sikerült elérni.

Az élő közvetítés számai is kimagaslóak voltak; 
körülbelül ötször magasabbak az átlagnál. Ezen 
felül a régi szurkolók mellett rengeteg új felirat-
kozója lett a FIBA3x3 YouTube csatornájának; itt 
633 százalékkal nőttek a számok az előző évvel 
összehasonlítva.

Ami a tényszerű eredményeket illeti: a régi ven-
dég, a Vajdaságból érkezett Liman volt a főszerep-
lő, hiszen a 2017-es és a 2019-es siker után idén 
egy héten belül megduplázta elsőségei számát. 
Előbb a 3x3 World Tour küzdelmein diadalmasko-
dott a szerb csapat, aztán pedig egy héttel később, 
a kosaras napok zárórendezvényén, az Europe 
Masters névre keresztelt tornán állhatott a dobogó 
legmagasabb fokán.

A köztes versenyen, a 3x3 World Tour Masters 
sorozatán a lett fővárosból érkezett Riga Ghetto 
első debreceni tornagyőzelmét aratta. A 3x3-as 
ifjúsági kosárlabda-fesztiválon a lányoknál magyar 
sikernek tapsolhatott a publikum, a fiúknál a szerb 
Novi Sad (Újvidék) lett a Youth Festival 2020 
nyertese. ■

Tavaly szeptemberen adták át a 
Debreceni Egyetem teniszközpont-
ját a Böszörményi úti campuson. 
A létesítmény beceneve – formá-
jából adódóan – Teknős. A csar-
nokban összesen négy teniszpá-
lya, két iroda, több szekrényes 
öltöző, egy közösségi tér kapott 
helyett, amit üvegfal választ el a 
pályáktól. Az emeleti részen het-
ven hallgató számára kialakított 
tanterem van, emellett negyven 

Újabb sportcsarnok épül a Böszörményi úti campuson
férőhelyes helyiség szolgálja még 
az oktatást. A pálya fölött száz 
férőhelyes lelátó is épült, de ezt a 
szintet foglalja el a Sportgazdasá-
gi és -menedzsment Tanszék is.

Már az átadón elhangzott, 
hogy a Teknős egyik oldalán álló 
Kecskeméti János Sportközpontot 
felújítanák, a másik oldalára pedig 
egy új sportlétesítményt, egy 
munkacsarnokot álmodtak meg. 
Ennek felépítésére nemrégiben 

írta ki a közbeszerzést a Debre-
ceni Egyetem. Egy sportfunkció-
jú munkacsarnok létrehozását 
tervezik több mint 1500 négyzet-
méteren.

A többfunkciós épületben a ki-
szolgáló helyiségek mellett edző-
termeket, szertárakat, öltözőket 
alakítanak ki, a csarnokban pedig 
egy szabványos méretű kézilab-
dapálya kap helyet.

Az új, sportfunkciójú csarnok 
megépítésére rendelkezésre álló 
forrás a Debrecen 2030 program-
ról szóló kormányhatározatban, a 
Debreceni Egyetemre vonatkozó 
részben szerepel.

A közbeszerzési felhívás 
nyertesének tíz hónapja lesz a 
csarnok megépítése; a tervek 
szerint jövő ősszel adhatják át a 
létesítményt. ■Balról a teknős, jobbról az új csarnok

látványterv: Keletterv/Kováts András
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Még a leghűségesebbek is 
lelépnek egyszer a színről, 
hogy átadják a helyüket utó-
daiknak. Nincsen ez másként 
a Loki kéziseinél sem.

Tudtuk jól, hiszen már koráb-
ban bejelentette Varsányi Nóri, 
hogy a tavalyi szezonja lesz az 
utolsó, nem fog tovább szágul-
dozni a szélen, ahogy azt 283 
felnőtt tétmeccsen tette a DVSC 
színeiben. A korábbi négyszeres 
NB I-es ifi gólkirálynő, a klubhű-
ség etalonja 28 évesen pontot 
tett a pályafutására. Ebben a 
döntésében a már régóta kínzó 
bokafájdalmai mellett tudatos-
ság is volt: nem akarta túl későn, 
túl nagy hátrányból elkezdeni a 
civil életét.

Eldobta tehát a másfél évig 
szedett fájdalomcsillapítókat, és 
immár szeretett klubja munka-
társaként dolgozik az újabb sike-
rekért. Már amikor a kétszázadik 
Loki-meccséig eljutott, olyan 
klasszisokat előzött meg, mint 
például a 199 meccsig jutott 
egykori világválogatott Szilágyi 
Katalin, vagy az 1987-es bajnok-
csapat, sajnos, már eltávozott 
átlövője, Nagy Zsuzsa. A lista 
élén álló Nyilas Tünde rekordja 
valószínűleg megdönthetetlen 

Stafétabot átadva: 
őrségváltás a jobbszélen a Lokinál

marad, hiszen a beállós 14 sze-
zonon át szolgálta a csapatot; ez 
idő alatt 329 bajnoki meccsen 
kapott szerepet. A második he-
lyen szintén egy beállós, Rádinné 
Tóth Rózsa áll; ő 290 mérkőzésig 
jutott, a dobogóra pedig még 
Medgyessyné Sáfi Márta fér fel 
a maga 256 összecsapásával 
– mindhárman tagjai voltak a 
bajnokcsapatnak.

A Varsányi Nóra által letett 
képzeletbeli stafétabot most 
Arany Rebeka kezébe került. Már 
amikor – a szélső „Nyüzikéhez” 
hasonlóan – nagyon fiatalon, 

tizenhét évesen Debrecenbe 
érkezett, látszott, hogy ő meg-
oldás lehet huzamosabb ideig is 
a jobbszélre. Mert látszott rajta 
az elhivatottság – ami legalább 
olyan fontos, mint a tehetség – 
és a lehető legjobb értelemben 
vett vagány szemtelenség. Junior 
Európa-bajnokként már egy ko-
moly siker ízét is megkóstolhatta, 
ami további mitovációt adhatott 
a számára. Rebi már túl van az 
ötvenedik Loki-meccsén. Ki ne 
emlékezne arra, amikor Török-
országban, a Kastamonu elleni 
EHF-kupa-meccsen remekelve, 
döntő érdemeket szerzett a bra-
vúros győzelemben?

Viszont az idei szezon már 
más lesz a számára. Mert nem 
lesz már mellette a rutinos, sokat 
tapasztalt társ; neki kortársával, 
a szintén junior válogatott Bánfai 
Kírával együtt kell átvennie idén 
a posztot. Már nem lesz elég 
időnként villantani ügyes dolgo-
kat, néha megmutatni, hogy van 
benne kurázsi, tehetség. Ugyanis 
a felelősség immár az övé; ez az 
őrségváltás egyik velejárója.

De Rebit nem kell félteni. Mert 
ő képes arra, hogy elviselje ezt a 
terhet… ■

Fotó és szöveg: Gurbán György

Varsányi Nóra nem száguldozik tovább

Arany rebeka már túl van 
az ötvenedik loki-meccsén
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A járvány alaposan átírta a magyar bázisú nemzetkö-
zi bajnokság, a jégkorong Erste Liga megszokott őszi 
menetrendjét – s az sem biztos, hogy tartani lehet a 
terveket. A klubok – a körülményekre való tekintettel 
– megegyeztek a mérkőzéshalasztás erre a szezonra 
érvényes szabályaiban. 

Egyelőre egy oda-vissza kör beosztása készült el, az 
utolsó megjelölt játéknap december 13-a. Ez idő alatt 
mindenki kétszer játszik mindenkivel, azaz  
18 meccset abszolvál.

A három „koronavírusos” magyar gárda később kap-
csolódik be a küzdelmekbe. Az FTC-Telekom szep-tember 
25-én a DEAC ellen mutatkozik be, a Dunaújvárosi Acél-
bikák október 6-án a Brassót látják vendégül, az UTE a 
Csíkszeredát fogadja október 9-én.

A három erdélyi csapat, a Csíkszereda, a Brassó és a 
Gyergyó Magyarországon kezd, s – a romániai jár-
vány remélt csitulása után – késő ősszel fogadja majd 
vendégeit. A DEAC székelyföldi túrájának három meccse 
november végére, december elejére van ütemezve. ■

Jégre fel!

Tervezett program:
szeptember 20.: MAC Újbuda–DEAC
szeptember 25.: DEAC–FTC Telekom
szeptember 29.: DEAC–Corona Brasov
október 2.: DEAC–Gyergyói Hoki Klub
október 7.: DEAC–Sport Club Csíkszereda
október 16.: FTC Telekom–DEAC
október 18.: DEAC–MAC HKB Újbuda
október 22.: DEAC–Vasas HC
október 30.: Vasas HC–DEAC

Villámrajtot vettek a 
hajdúsági futsalcsapatok
Két forduló után a két hajdúsági csapat vezette a 
mezőnyt a férfi futsal NB I tabelláján. A harmadik 
játéknapon aztán egymással vívtak preszízsderbit. A 
helyszín a bajnoki címvédő Mezei Vill FC Berettyóújfalu 
sportcsarnoka volt.

A rangadóhoz vezető út párhuzamos volt: a nyitányon 
a DEAC idegenben aratott gólzáporos győzelmet a Nyír-
gyulaj ellen (9–4), majd a vírus okozta bajnoki zár miatt 
február óta első hazai meccsén újabb értékes három 
ponttal vigasztalta futsalra éhes közönségét, amikor a 
Fradit oktatta (3–1). A Berettyó az Aramis (3–0) és újonc 
Újpest (3–1) legyőzésével „hangolt” a debreceniek elleni 
derbire. A rangadón a házigazda kezdett jobban, s 4–1-
es előnnyel vonult pihenőre, így hiba hajrázott szünet 
után a DEAC, a végén a bajnok MVFC örülhetett (4–3). ■

Jól szerepeltek a 
debreceni atléták
A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola nyíregy-
háziakkal társuló közös csapata az ötödik helyen 
végzett az 50 millió forint összdíjazású atlétikai 
csapatbajnokságon. A debreceni atléták több 
első helyet, érmes helyezést szereztek, miközben 
Koroknai Máté, Szilágyi Réka és K. Szabó Gabriella 
egyaránt megdöntötte egyéni legjobbját.

A hosszú sérülés után a versenyzéshez júliusban 
visszatért Koroknai Máté – 400 m gátas egyéni 
csúcsával – a 2018-as berlini Eb-elődöntőben elért 
rekordját (49.77 mp) javította 49.71-re. A 3000 
méteren Lendvai András bronzérmes volt (9:34.70).

A nőknél gerelyhajításban a debreceni színekben 
versenyző Szilágyi Réka remekelt: 62,45 méteres 
egyéni csúccsal végzett az élen.

A vágtaszám, a 100 méter különlegességét 
az adta, hogy a gátfutásban országos csúcstartó 
Kozák Luca (DSC SI) bizonyult a leggyorsabbnak 
(11.64), a klubtárs, Kerekes Gréta 12.06-os idővel 
hatodik lett.

A 100 m gáton Kozák ezúttal elmaradt ugyan 
az augusztusi Gyulai Memorialon elért 12.71 má-
sodperces országos csúcsától, ám 13.38 másod-
perc is elég volt neki a győzelemhez 100 méter 
gáton. Mögötte a klubtárs, Kerekes Gréta lett a 
második (13.54).

Rúdugrásban Klekner Hanga Csenge 405 
centis eredménnyel végzett az élen. Kácser Zita a 
3000 m akadályfutásban a negyedik helyen zárt 
(10:35.43). Félmaratonban Kácser Zita és Gulyás 
Vera a harmadik, illetve a negyedik helyen zárt 
(1:20.52 és 1:21.14). A 800 m-en K. Szabó Gabriel-
la saját egyéni rekordját megdöntve negyedik lett 
(2:09.16).

A 4x100 m-es női váltóban ezüstérmes lett a 
DSC SI-NYSC kvartettje.

Az első napi remeklés (177 pont) után a keleti 
végek közös csapata a második napon 100 pontot 
gyűjtött, így az összesítésben visszacsúszott az 
ötödik pozícióba.

A csapatbajnokság élcsoportja: 1. GEAC–Ikarus 
392.5 pont, 2. MTK–UTE 359, 3. FTC 346, 4. Bp. 
Honvéd 314, 5. DSC SI–NYSC 277, 6. Pannon Duo 
240. ■
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A lokinál egyértelműen a feljutás a kitűzött cél. 
nem jöhet szóba más. Ha szétnézünk a városban, 
tudjuk, mennyien szeretik itt a labdarúgást, hány 
embert megmozgat, akkor ez nem is lehet kérdés 
– mondta tőzsér dániel sportigazgató közvetlenül 
az augusztus 2-i bajnoki rajt előtt.

Nem sétagalopp 
Ami a kezdés heteit illeti, ha nem is zökkenőmentesen, 
de hozta a kötelezőt a DVSC. A Nagyerdei Stadionban 
rendezett első négy mérkőzésén gólt sem kapott: a 
nyitányon nehézkesen, de legyűrte a Budaörs gárdá-
ját (1–0), aztán egyaránt hármat vágott a DEAC, a 
Szolnok és a Szeged csapatainak. Volt két 1–1-es iksz 
a Siófok és a Vasas vendégeként, ami tulajdonképpen 
elfogadható, ám a játék képe alapján mindkét találkozó 
értékelhető úgy, hogy győzelmet packázott el a gárda. 
A gyirmóti vereséget (0–1) nem lehet magyarázgatni, 
hiszen ott gyengén döcögött a lokomotív, nem érdemelt 
volna győzelmet.

A szeptember eleji válogatott meccsek jelentette 
szakaszhatárhoz tehát 14 ponttal (12–3 gólkülönbséggel) 
listavezetőként érkezett a DVSC. Ennél többet aligha re-
mélhettünk – a kivívott részpozícióban semmiképp; hiszen 
ott a Loki helye, ami pedig a játékot illeti, ennél több nem 
volt várható a szokatlanul rövid nyári pihenő után jelen-
tősen átalakult kerettel munkához látó gárdától.

Az összecsiszolódás korszaka volt ez az egy hónap, 
s még mindig van feladat a csapat formálására, hiszen 
pótolni kell a kulcsembernek számító Varga Kevint, 
aki 850 ezer eurós üzlet keretében a török élvonalba 
szerződött, s be kell illeszteni az együttesbe a Fraditól 
érkezett Gróf Dávidot, aki vélhetően átveszi az első 
számú kapus posztját az ifjú Zöldesi Illéstől, s nagyobb 
rutinjával valószínűleg jobban irányítja, hathatósan 
fogja össze a közvetlen védelmet.

A klub vezetői gyakorta hangoztatták, hogy az  
NB II-es küzdelemsorozat egyáltalán nem sétagalopp 
az első ligából érkezett csapat, a tapasztalt játékosokat 
felsorakoztató együttes számára – s ezt láthattuk a 
bajnokság egyötödének lepergése során is. Nem elég a 
cipőt kiküldeni a pályára... Csak lendülettel, akarattal, 
állandó küzdéssel lehet legyűrni a jobbára védekezésre 
berendezkedő, a „nagycsapat” ellen bizonyítani kívánó, a 
Loki skalpjára vadászó ellenfeleket.

A mezőny igencsak tömör, egyetlen vereséggel ha-
talmasat lehet lefelé liftezni, s máris oda a listavezető 
pozíció. Tény, persze, hogy a 38. forduló után kell ott 
lenni a feljutást jelentő első két hely valamelyikén – de 
az sem árt, ha folyamatosan őrzi a pole pozíciót a Loki, 
s egyre növeli az előnyt az élen.

Erre azonban még várni kell, hiszen a vetélytársak 
szorosan „tapadnak”. Hiába őrizte meg hazai veretlen-
ségét az Ajka elleni gólzáporos meccsen is a Loki (5–3), 
nyolc forduló után az üldöző Gyirmót és Békéscsaba 
mindössze egy ponttal áll Kondás Elemér társula-
ta mögött, s a Szolnok is csupán három ponttal van 
lemaradva.

Futballprogram:
Szeptember 27., vasárnap, 17 óra: Szeged–DeAc
Szeptember 28., hétfő, 20 óra: DVSc–Pécs
Október 4., vasárnap, 15 óra: DeAc–Békéscsaba  
és Soroksár–DVSc
Október 18., vasárnap, 17 óra: DVSc–Dorog és 
Vasas–DeAc
Október 25., vasárnap: DeAc–csákvár (13.30) 
és Nyíregyháza–DVSc (17)
November 1., vasárnap, 17 óra: dVsC–Győr és 
Ajka–deAC
November 4., szerda, 13.30: deAC–szentlőrinc 
és kazincbarcika–DVSc (18)
November 8., vasárnap, 17 óra: DVSc–Békéscsa-
ba és kaposvár–DeAc.

Debreceni futball célok

Szoros csaták
A másik debreceni együttes, az NB II-es újonc DEAC el-
térő célokkal indult neki a Merkantil Bank Liga 2020/21-
es küzdelmeinek. Számukra egyértelműen a bent mara-
dás kiharcolása a célkitűzés. Az új edző (Balogh Pál), s 
a folyamatosan feltöltődő játékoskeret esetében szintén 
időt, s türelmet igényelt a csapat összekovácsolása.

A sereghajtó pozícióból kezdte meg a felfelé kapasz-
kodást a Debreceni Egyetem csapata, mely tisztességes 
helytállással, több alkalommal is a hajrában bekapott 
gólokkal, szoros csatákban „szaporította” vesztes 
meccseinek számát (a Soroksár, a Dorog, a Siófok és a 
Szolnok ellen is egygólos vereségek kerültek a kosárba, 
a Loki elleni 0–3 volt a kakukktojás e sorban), míg aztán 
két rangos ellenfelet is legyűrtek a debreceniek: a Nyír-
egyháza elleni siker (1–0), s aztán a győriekkel szemben 
a kétgólos hátrányból való fordítás (3–2) jelezte, hogy 
„megérkezett” az NB II-be a gárda.

A rövid szeptemberi pihenő előtt 2 győzelem és 5 
vereség állt a DEAC neve mellett (7–12 gólkülönbség), 
s a begyűjtött hat pont a középmezőny alsó régiójába, 
a húsz csapatos NB II. 15 helyére jogosította fel az 
együttest. Nem sokáig, mert a gyirmóti 0–3 jóvoltából 
ismét visszacsúszott a veszélyzónába, a már kiesést 
jelentő 18. helyre. ■

Bárány donát három gólt lőtt (fotó: dvsc.hu)
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O A nYUGAtI VÁrosrész közlekedésfejlesztése 
tovább folytatódik a Debrecen 2030 programban.  
A Kishatár utcai körforgalom előtt indul a 805 
méter hosszú bicikliút, ami a Kunhalom utcáig tart. 
A következő években összekötik a Bartók Béla és 
a Kishegyesi út közötti bicikliutakat a Vág utcán és 
a Gyepűsor utcán, bővítik a Derék utcai hálózatot, 
valamint egészen a Határ úti ipari parkig kivezetik a 
kerékpárutat. Széles Diána alpolgármester, a terület 
önkormányzati képviselője elmondta: így biztonságos-
sá válik a közlekedés a városrészben. Hozzátette, a 
Nagysándor-telep infrastruktúra-fejlesztésének másik 
fontos eleme a csapadékvíz-elvezetés, aminek a má-
sodik üteme zajlik.  n

O A DeBreceN 2030 program részeként új sétá-
lóövezet alakult ki a belvárosban: 11 ezer négyzetmé-
teren újult meg a Dósa nádor tér és a Csapó utca egy 
szakasza, ezáltal nyolcszorosára – 970 négyzetmé-
terre – nőtt a zöldterület a korábbihoz képest. Az új 
sétálóövezetet augusztus 15-én adták át. Az esemé-
nyen Papp László polgármester elmondta, hogy ezen 
a téren autók sokasága, elöregedett aszfalt és kevés 
zöld terület volt. A belváros sétálóövezetét azonban 
továbbgondolták. Modern, korszerű, más szellemiségű 
belvárosi teret kapnak a debreceniek, mint amilyen az 
elődje volt, s ez a felújított helyszín egyszerre testesíti 
meg az újdonságot, a kreativitást és a tradíciót. A 
nemzeti ünnepen pedig leleplezték Szent István szob-
rát – Szanyi Borbála szobrászművész alkotását – a 
téren. n

O ÁtAdtÁK A 471-es FőÚt Debrecen és Hajdú-
sámson közötti szakaszát. A mintegy 4,6 kilométer 
hosszú kétsávos útszakasz négysávosra bővítése 
mellett 5,9 kilométer hosszú szervizút és 830 méter 
új kerékpárút épült a D2030 program részeként. 
Hatalmas mérföldkőhöz érkeztünk az egykori halálút 
felújításával – mondta Papp László polgármester az 
eseményen. Új kerékpárút és jelzőlámpás csomópon-
tok is épültek; biztonságosabb és gyorsabb Debrecen 
megközelítése. n

O MAXIMÁlIs biztonságra törekszik Debrecen ön-
kormányzata a bentlakásos idősellátásban. Erről adott 
ki közleményt a városi önkormányzat, miután tovább 
nőtt a koronavírusos betegek száma megyénkben, és 
fertőzött lett a Pallagi úti idősek otthonának egyik la-
kója is. Az önkormányzat – felelős fenntartóként – már 
a veszélyhelyzet elrendelését megelőzően is szigorú 
intézkedéseket léptetett életbe a Városi Szociális Szol-
gálat idősellátó intézményeiben megelőzés céljával, 
az idősek és az ott dolgozók egészségének megőrzése 
érdekében. n

O FelÚJÍtottA a város az 1970-es években épült 
vargakerti óvodát. Ennek köszönhetően gazdaságo-
sabban és hatékonyabban tud működni az épület, s ez 
hosszú távú megtakarításokkal jár. n

O egYtoNNÁNYI  fertőtlenítőszert szállított 
ki az önkormányzat saját fenntartású óvodáiba 
szeptember elején. A Tócóskerti Óvodában tartott 
tájékoztatóján Papp László polgármester – a 
járvány megfékezése kapcsán – az átgondolt 
védekezés fontosságát hangsúlyozta. Széles Diána 
alpolgármester pedig kérte, hogy betegen ne 
vigyék a szülők a gyereket közösségbe. n
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O KörnYezetVédelMI munkacsoport segíti a 
jövőben Debrecen fenntartható fejlődését. A termé-
szetvédelmi szakemberek, valamint a zöld jövő iránt 
elhivatott debreceniek a város környezetpolitikai 
törekvéseinek megvalósításában vállalnak szerepet. 
Ahogy Papp László polgármester elmondta: Debrecen 
új környezetpolitikája a város környezettudatos, fenn-
tartható fejlődését szolgálja. Napelemparkokat és zöld 
buszmegállókat alakítanak ki, valamint növelik a zöld-
felületeket is. Kiemelte, hogy elkezdődött a Civaqua-
program megvalósításának előkészítése. n

O zÁrt térBen kötelező a maszk viselése az 
önkormányzat saját fenntartású kulturális intézmé-
nyeiben. Erről adott tájékoztatást Papp László. A pol-
gármester felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány 
terjedése elleni leghatékonyabb védekezés a kontaktok 
kerülése. A kulturális intézmények a folyamatos felü-
letfertőtlenítés és szellőztetés mellett kézfertőtlenítő 
pontokat hoztak létre, és megteremtették a biztonsá-
gos távolságtartás feltételeit. n

O Kötelező a maszk viselése a debreceni élelmi-
szerpiacokon is. A rendelkezés betartását a Debreceni 
Közterület-felügyelet – mint a piacok üzemeltetője – 
ellenőrzi.  n

O KIlenC nagy forgalmú, jelzőlámpa nélküli zebrát 
tesznek biztonságosabbá városunkban a Víztorony, 
Széchenyi, Csapó, Pósa, Szabó Kálmán, Dóczy József, 
Gönczy Pál utcákon, a Bartók Béla úton és az Egyetem 
sugárúton. Iskolák környéki átkelőket is korszerűsí-
tenek, és a Dobozi kispiacnál lévő zebra is új festést 
kap.  n

O KönnYeBB lesz majd kikanyarodni a Leinin-
gen utcáról a Mikepércsi útra, miután a belváros felé 
önálló jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki. Ahogy 
Papp László elmondta, fontos a lakosság által megfo-
galmazott igények beépítése a városfejlesztési tervbe. 
A Debrecen 2030 program keretén belül a következő 
csomópont a Vágóhíd és a Hajnal utca kereszteződése 
lesz, ahol szintén jobbra kanyarodó sávot építenek. Ezt 
követi a Bem tér, Hadházi és Nyíl utcák kereszteződé-
sének átépítése. n

O szAVAztAK A CIVAQUA-proGrAMrÓl a 
közgyűlés legutóbbi ülésén a képviselők. Ahogy Papp 
László polgármester elmondta: sikerült áttörést 
elérni egy több mint öt évtizede tervezett fejlesztés-
ben. Szabó Bence (az aláírásgyűjtést kezdeményező 
Momentum képviselője) érdemben nem szólt hozzá a 
témához. Mindössze arról érdeklődött, miért kezel-
nek sikerként egy programot, amire már 2015-ben 
elnyerte ez a konzorcium a támogatást; valamint arra 
volt kíváncsi, milyen eszközöket vetett be a Fidesz-
frakció vezetője, hogy megtudja, honnan származnak 
a Momentum aláírást gyűjtő aktivistái. 

Papp László válaszában elmondta, a 16 milliárd 
forint kilobbizása komoly siker. A forrást keveslő Mo-
mentum korábban ehhez képest egyébként jóval keve-
sebb összeget, mindössze százmillió forintot javasolt 
a városi költségvetésből a program előkészítésére. A 
Momentum ki akarja sajátítani a Civaqua-programot – 
tette szóvá a polgármester. Mint mondta, a momentu-
mosok még nem is voltak képviselők, amikor 2017-ben 
megegyeztek a minisztériummal arról, hogy kiemelten 
kezelik a Civaqua ügyét. Ehhez semmi köze az aláírás-
gyűjtésnek, az valójában semmi más, csak adatgyűjtés 
– foglalta össze. n

O ÁtADtÁk a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenn-
tartásában működő Szent Efrém Görögkatolikus 
Általános Iskola felújított belső tereit és új tornacsar-
nokát.  A metropólia 1,1 milliárd forintból építette meg 
a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség szabványainak is 
megfelelő sportpályát.építsenek és hulladékválogató 
üzemet hozzanak létre. n

O elKészÜlt a tizedik, borostyánnal befuttatott 
megálló a cívisvárosban. A tervek szerint további 
húsz autóbuszváró kap majd zöld köpenyt. Az elsőt 
júniusban, a Józsán, a Szentgyörgyfalvi úton adták 
át; ezúttal a belvárosban a Kossuth utcán, a Piac utca 
irányában lévő Csokonai Színház elnevezésű megálló 
kapott zöld kabátot. n
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O eGYÜttMŰKödIK A dVsC Kézilabda Akadémia 
és a Debreceni Szakképzési Centrum. A megállapodás 
legfontosabb célja, hogy az akadémisták össze tudják 
hangolni a tanulmányaikat a sportolói élettel. Ahogy 
Tirpák Zsolt kancellár kiemelte: fontos, hogy segítsék a 
diákok tanulmányainak és a sportolói tevékenységének 
a gördülékeny összehangolását. Ábrók Zsolt, a DVSC 
Kézilabda Kft. ügyvezetője az oktatás minőségi jelle-
gét hangsúlyozta, Szabó Péter, a Schaeffler-FAG Ma-
gyarországi Ipari Kft. ügyvezetője pedig arról beszélt, 
hogy „nagyon nagy előnye a Kézilabda Akadémiának, 
a városnak és a cégeknek, hogy fiatalokat tudunk 
becsábítani, akik sportolnak, sportolás közben tudnak 
tanulni, és közben fel tudnak készülni a sportolás 
utáni életre”. n

O BeMutAttÁk Magyarország Mesterséges Intel-
ligencia Stratégiáját a Debreceni Egyetemen. Ennek 
a területnek – a főváros mellett – Debrecen lesz az 
egyik központja. Ahogy Kósa Lajos országgyűlési 
képviselője köszöntőjében elmondta: olyan jelentő-
ségű projekt ez, amit most nehezen tudunk felmérni, 
de majdnem biztosak lehetünk abban, hogy Debrecen 
ezzel a 21. század jövőbe vezető országútjára lép. n

O MeGszépÜlVe, BőVÜlVe. Debrecen jelentős 
ipartörténeti emléke az 1904-ben épült Tímárház. A 
város az épület felújításával igyekezett megőrizni ezt 
az örökséget a jelenkor és utókor számára. A meg-
újult épület átadóján Puskás István alpolgármester 
úgy fogalmazott: visszakapjuk azokat az értékeinket, 
amelyek a város kultúrájának részei. „Megszépülve, 
és profiljában, tereiben is bővülve várja a debreceni 
polgárokat a Tímárház, mely lehetőséget ad arra, hogy 
azok a mesterségek, amelyek a város életének mindig 
részei voltak, továbbéljenek”. n

O szepteMBer 15-étől kérhetik a fogyasztók 
a fűtés beindítását, azonban jó idő esetén nem szük-
séges folyton lemondani – erről adott tájékoztatást 
Arday Balázs, a Hőszolgáltató vezérigazgatója. Mivel 
a rendszer figyelembe veszi a külső időjárást, így jó 
idő esetén nem lesz hőfogyasztás az épületben, hiába 
nem mondták le a fogyasztók. n

Új webportál könnyíti meg 
az ügyintézést
A Zafír Portálon a Debreceni Vagyonkezelő három 
tagvállalata, a Vízmű, a Hőszolgáltató és a Cívis 
Ház Zrt. ügyfelei – többek között – megtekinthetik 
tartozásaikat, kifizethetik számláikat, bediktálhatják 
az óraállásokat vagy ellenőrizhetik a szolgáltatókkal 
kötött szerződéseket. 

– Az a célunk, hogy minél több ilyen vívmányt 
vezessünk be, amelyek a debreceniek életét könnyebbé 
és jobbá teszik – fogalmazott Barcsa Lajos alpolgár-
mester az új portál bemutatóján. Arra is rámutatott, 
hogy a Zafír Portál használatával jótékony akciókban 
is részt vehetnek az ügyfelek. Mivel a portál a Vagyon-
kezelőnek anyagi előnnyel is jár, ezért a cég úgy dön-
tött, hogy minden felhasználó ezer forintról rendelkez-
het, melyet három jótékony szervezetnek ajánlhat fel: 
a Debreceni Karitatív Testületnek, a Debrecen Városi 
Segélyalapba vagy egy úgynevezett Zöldalapba.

– Biztonságos, kényelmes, időtakarékos, környe-
zetkímélő – sorolta Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a portál előnyeit. 
– Szeretnénk még több szolgáltatást az online térbe 
vinni, megkönnyítve ezzel ügyfeleink dolgát. Ezen 
fogunk dolgozni az elkövetkezendő években. 
A Zafír Portál nemcsak számítógépen, de mobilesz-
közökön is könnyen használható, hiszen az oldalt az 
okostelefonok és tabletek böngészőjéhez is optimali-
zálták a fejlesztők. n

O ÚJrA előKelő HelYen végzett Debrecen a 
Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és be-
fektetésekkel foglalkozó fDi magazinjának felmérésén. 
Ahogy Barcsa Lajos alpolgármester és Póser Zoltán, 
az EDC ügyvezetőjének tájékoztatóján elhangzott, 
míg 2018-ban az európai kisvárosok között a legjobb 
befektetésösztönzési stratégiával rendelkező várossá 
választották Debrecent, most ugyanebben a kategó-
riában a második helyezett lett városunk. Mióta ösz-
szeállítják a listát, nem fordult elő, hogy egy korábban 
nyertes város egymást követően két periódusban is a 
top háromba kerüljön. n
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A Zöld Busz Mintaprojekt teljesen elektromos hajtású 
autóbuszát elsőként a debreceniek próbálhatják ki. Az 
autóbusz a közösségi közlekedés részeként, mentrend 
szerinti járatként közlekedik egész szeptemberben, és 
ingyenesen használhatja a nagyközönség. 

– A Zöld Busz programmal a kormány 36 milliárd 
forintot fordít arra, hogy környezetbarát járművek 
közlekedjenek a nagyvárosokban. A cél, hogy a 
településeken nulla vagy alacsony károsanyag-kibo-
csátású buszok szállítsák az utasokat. A köz-
lekedészöldítés elengedhetetlen eleme 
annak, hogy Magyarország teljesítse 
a 2050-ig vállalt, az Európai Unió 
által kijelölt klímasemlegességet 
– közölte Kaderják Péter ener-
gia- és klímapolitikáért felelős 
államtitkár a demonstrációs 
célú elektromos busz ünnepé-
lyes debreceni átadóján.

– Büszkék vagyunk, hogy 
Magyarországon elsőként Debre-
cenben indul el a Zöld Busz minta-
projekt. Szeptemberben egy hónapon 
át – térítésmentesen – kipróbálhatnak a 
debreceniek egy elektromos autóbuszt, amely menetrend 
szerinti járatként, több útvonalon közlekedik Debrecen-
ben – emelte ki Balázs Ákos alpolgármester.

Mint hangsúlyozta, Debrecen élen járt a környezetba-
rát közösségi közlekedés kialakításában már 2009-ben, 
hiszen ez volt az első nagyváros, amely a teljes flottát 
lecserélte az akkori legkorszerűbb, EURO 5-ös autóbu-
szokra. Ezzel éves szinten mintegy 500 tonna károsanyag-
kibocsátással csökkentve a környezeti terhelést.

– A kormány azon törekvése, hogy a fenntarthatóság 
terén támogassa a nagyvárosokat, egyezik a Debrecen 
2030 programban meghirdetett új környezetpolitikánkkal. 
Fenntartható módon kívánjuk fejleszteni Debrecent; létre-
hoztuk a Fenntartható Debrecen díjat, a Civaqua-program 

Debrecen az első állomása a kormány által 
meghirdetett Zöld Busz mintaprojektnek

keretében vizet hozunk a városba, zöld buszvárókat 
telepítünk, naperőművet építünk, elültetünk 10 ezer fát, 
véderdőket alakítunk ki Debrecen nyugati oldalán és 
folytatjuk az intézményeink energetikai korszerűsítését – 

hangsúlyozta az alpolgármester.
– Mindig nyitottak voltunk 

stratégiai partnerünkkel arra, 
hogy olyan közlekedési módo-
kat ajánljunk a felhasználók 
irányába, melyek valóban ezt 
a zöldítést segítik, a környezet-
védelmet támogatják, ezáltal 

élhetőbb lehetőséget biztosí-
tanak az állampolgárok számára. 

Nem utolsósorban pedig munkahe-
lyeket teremtenek – fogalmazta meg az 

eseményen Kossa György, az ITK Holding 
Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mint mondta, ez a demonstrációs 
program készíti elő, hogy Debrecenben 

belátható időn belül elektromos buszok is 
közlekedjenek.
A száz százalékban elektromos meghajtású 

autóbuszt szeptember 2-ától egy hónapon keresztül, 
tervezetten a DKV 3, 11, 19, 22, 24, 25, 25Y, 36 és 41 szám-
jelzésű  vonalain használhatják a debreceniek térítésmen-
tesen.
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O Szeptember 20–22.
türk íz – türk filmnapok. Kóstoló 
a türk népek kortárs filmjeiből az 
Apolló moziban.

O Szeptember 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszoba-
szekrény boszorkánya (családi 
előadás). Az égig érő fa – bemutató 
(családi előadás).

O Szeptember 20., vasárnap, 11 óra
Árvák, katonák, szerzetesek nyomá-
ban – séta a bem téren. Gyülekező 
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
bejáratánál.

O Szeptember 20., hétfő, 19  óra
Felkészülés meghatározatlan ideig 
tartó együttlétre: díszelőadás az 
Apolló moziban.

O Szeptember 21., hétfő, 19 óra
William Shakespeare: hamlet (bér-
letszünet). A Csokonai Színház elő-
adása a Nagyerdei Stadionban.

O Szeptember 22., kedd
illóolajok használata kutyáknál és 
csináld magad-workshop az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., kedd, 10 és 14 
óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás). Az égig érő 
fa (bérletes előadás).

O Szeptember 22., kedd, 10.30  
óra hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz Könyvtár Gyermekrészle-
gén.

O Szeptember 22., kedd, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., kedd, 15–20 óra
társasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.

O Szeptember 25., péntek, 15 óra
Trianon érdekességei. tóth pál elő-
adása a Benedek-könyvtárban.

O Szeptember 25., péntek 15–21 
óra Rendhagyó Kutatók éjszakája 
az Agórában.

O Szeptember 25., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Kirándulás A zsuzsivAl. 
A 138 éves Zsuzsi Erdei Vasút remek 
programokat kínál kicsiknek és nagyoknak 
a hármashegyaljai pihenőerdőben.
Szeptember 26. Érik a szőlő!– szüreti 
sokadalom, délelőtti program. Indulás: 
8.30, 11.15, 14.15 óra. Vissza: 10, 13 és 16 
óra. Este: csillagles és LED koncert. Indulás 
18 órakor, vissza 21 órakor. 
Szeptember 27. A Hortobágyi Madárpark 
– Madárkórház Alapítvány programja. 
Kiss Balázs ragadozómadár bemutatója. 
Indulás 8.30, 11.15, 14.15 óra, vissza: 10, 13 
és 16 óra.
Októberi programok (indulás 9 és 13 óra, 
vissza: 11 és 15 óra)
Október 3. Nyomkövetés: az erdei állatok 
útjain, rókavár, borzvár felkutatása.
Október 4. A Hortobágyi Madárpark - 
Madárkórház Alapítvány programja. Kiss 
Balázs ragadozómadár bemutatója. 
Október 10. Madármegfigyelés világnap-
ja, madarak testfelépítésének megfigyelése 
Varga Edit környezeti nevelővel. 
Október 11. A Hortobágyi Madárpark 
programja, Kiss Balázs és madarai.
Október 17-18. Erdei Kincskeresés és 
tanösvénytúra Varga Edittel, ill. Kiss Balázs 
és madarai (bemutató, reptetés).
Október 23-24-25. Az erdő hete: kisva-
sutazás, őszi túra és kisvasút-történelmi 
kiállítás. 
Október 31. Délelőtt dísztök kiállítás, tök-
faragás. Este: hármashegyaljai szellemes 
kalandtúra, akrobatikus tűzzsonglőr-show, 
rém zumba parti, led-show. (Esti indulás 18 
óra, vissza 21 óra). A programváltoztatás 
jogát a szervezők fenntartják! 

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

O Szeptember 22., kedd, 16 óra
trianon sokkja a magyar költé-
szetben. Mezősi Levente és Mezősi 
Leventéné előadói estje a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 22., kedd, 19 óra
William Shakespeare: hamlet (bér-
letszünet). A Csokonai 
Színház előadása a Nagyerdei 
Stadionban.

O Szeptember 23–24.
K-pont Feszt. Két napra az Apolló 
moziba költözik a Szólj Be a Papnak! 
csapata. 

O Szeptember 23., 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás). Az égig érő 
fa (bérletes előadás).

O Szeptember 23., szerda, 19 óra 
Xavier Daugreilh: Őszintén szólva 
(bérletszünet). A Csokonai Színház 
előadása a DMK Pódiumteremben.

O Szeptember 24., csütörtök, 10 és 
16 óra között
nyelvek európai napja. Játékos 
ismerkedés az európai országok 
nyelvével, kultúrájával az István Úti 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 24., csüt., 10 és 14 
óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás).

O Szeptember 25., péntek, 9.30 óra
tökmag kuckó. Baba-mama klub a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Szeptember 25., péntek, 10 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás).

O Szeptember 25., péntek, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.
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O Szeptember 25., péntek, 17 óra
A cívisváros régészeti öröksége. 
Szeverényi Vajk régész előadása a 
Déri Múzeumban

O Szeptember 25., péntek, 17 óra
Az opera éve – Ujvárosi Andrea 
operaénekes előadásai a Méliusz 
Könyvtárban.

O Szeptember 27., vasárnap, 7 és 14 
óra között
debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Szeptember 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj, 
pengettyű (családi előadás). Játé-
kos kalandtúra a hangok és hang-
szerek világában. Óriásölő Margaret 
(családi előadás).

O Szeptember 27., vasárnap, 14 óra
Középpontban a középkor(i ér-
mék). Megnyitóval egybekötött 
szakmai előadás, tematikus báb-
előadás, múzeumpedagógiai és 
kézműves foglalkozás a Déri Múze-
umban.

O  Szeptember 28., hétfő
debreceni Fotóklub – máthé And-
rás kiállítása a Méliusz Könyvtár II. 
emeleti kerengőjében. 
A kiállítás megtekinthető 
október 10-éig.

O Szeptember 28., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj, 
pengettyű (bérletes előadás).

O Szeptember 28., hétfő, 18 óra
KönyvtársasJáték. Klub a társasjá-
tékok iránt érdeklődő felnőtteknek 
a Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 28., hétfő, 19 óra
William Shakespeare: hamlet 
(bérletszünet). A Csokonai 
Színház előadása a Nagyerdei 
Stadionban.

O  Szeptember 29., kedd
A természettár botanica historica 
kiállítása a Déri Múzeumban a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja részeként. 

O Szeptember 29., kedd
csakratámogatás illóolajokkal és 
olajkeverő workshop az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Szeptember 29., kedd, 10 és 14 
óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás). 10 óra: Sej-
haj, pengettyű (bérletes előadás)

O Szeptember 29., kedd, 10.30 óra
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Szeptember 29., kedd, 10 óra és 
16.30
városnéző séta a Nagyerdő tör-
ténelméről. A sétát Bécsiné Kléri 
Ágota vezeti.

O Szeptember 29., kedd, 14 óra 
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 29., kedd, 15 és 20 
óra között
társasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.

O Szeptember 29., kedd, 16 óra
Szép tájak az Északi-Kárpátokban. 
hatvani lajos vetített képes elő-
adása a Benedek Elek Fiókkönyv-
tárban.

O Szeptember 30. – október 2. 
túl az óperencián. Játékos foglal-
kozás a népmese napja alkalmából 
óvodás és kisiskolás csoportoknak. 
Előzetes időpont-egyeztetéssel 
kérhető program a Méliusz Könyv-
tárban.

O Szeptember 30., szerda, 10 és 16 
óra között
népmese napja az István Úti Fiók-
könyvtárban Benedek Elek születés-
napja alkalmából.

O Szeptember 30., szerda, 10 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás).

O Szeptember 30., szerda, 16.30
Nyolcpettyes katica. tornyi Ferenc 
könyvének bemutatója a DAB-
székházban.

O Szeptember 30., szerda, 16.30
Mesélj nekem! családi mesedél-
után kicsiknek és nagyoknak a 
népmese napja alkalmából a Liba-
kerti Fiókkönyvtárban.

O Október 1., csütörtök
illóolajok használata kutyáknál és 
csináld magad workshop az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Október 1., csütörtök, 16 óra
Batár Zsolt Botond trianon bosz-
szúja című könyvének bemutatója 
a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 1., csütörtök, 19 óra
opera a zene világnapján. Verdi 
Rigoletto című operáját előadja a 
Kodály Filharmonikusok és a Kodály 
Kórus a Kölcsey Központ Nagyter-
mében. Címszerepben: Alexandru 
Agache.

O Október 2., péntek, 9.30 óra
tökmag kuckó. Baba-mama klub a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Október 2., péntek, 14 és 18 óra 
között
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 2., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Október 2., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 2., péntek, 19.30 óra
Éjszakai távcsöves csillagnézés az 
Agórában.

O Október 3., szombat
A Nagyerdő története és élővilá-
ga kvíz, fajismeret a Nagyerdőn: 
játékos vadászat. programok a 
méliusz Konténer Könyvtárában, 
a Ködszínház mellett.

O Október 4–10.
A világűr hete az Agórában.

O Október 4., vasárnap, 10 óra 
Vojtina Bábszínház: Az előszoba-
szekrény boszorkánya (családi ea).

O Október 5., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: család-kollázs 
(színházi nevelési előadás).

O  Október 6., kedd
Négy évszak a Nagyerdőn. A ter-
mészettár interaktív kiállítása az 

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Újkerti Fiókkönyvtárban. A kiállítás 
megtekinthető október 31-éig.

O Október 6., kedd
Testedet, lelkedet támogató 
top 10+3 illóolaj- és olajkeverő 
workshop az Újkerti Fiókkönyvtár-
ban.

O Október 6–9.
mondd, szereted az állatokat? 
Játékos, mesés foglalkozás az álla-
tok világnapja alkalmából óvodás 
és kisiskolás csoportoknak. Előzetes 
időpont-egyeztetéssel kérhető 
program a Libakerti Fiókkönyvtár-
ban.

O Október 6., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: család-kollázs 
(színházi nevelési előadás).

O Október 6., kedd, 10 és 14 óra 
Vojtina: A libapásztorlány (bérle-
tes).

O Október 6., kedd, 10.30 óra 
hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz Könyvtár Gyermekrészle-
gén.

O Október 6., kedd, 14 és 18 között
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai 
a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 6., kedd, 15–20 óra
társasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.

O Október 6., kedd, 17 óra
Fénykapuk. Wrábel erzsébet ki-
állítása a Simonffy utcai Ifjúsági 
Házban.

O  Október 6., kedd, 17 óra
Arany idők. tele Gábor festmé-
nyeinek kiállítása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban, október 30-áig.

O Október 7–8., 14 és 17 óra között
egészség eXpo. Program az egész-
ségért a Méliusz Könyvtárban.

O Október 7–9.
mondd, szereted az állatokat? 
Játékos, mesés foglalkozás az álla-
tok világnapja alkalmából óvodás 
és kisiskolás csoportoknak. Előzetes 
időpont-egyeztetéssel kérhető 
program a Méliusz Könyvtárban.

O Október 7–9.
Fellini 100 – Federico Fellini Film-
napok. A 100 éve született világhírű 
rendező filmjeit vetítik az Apolló-
ban.

O Október 7., szerda, 10 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás). Az égig érő 
fa (bérletes előadás).

O Október 7., szerda, 15 óra
Torma Mária himnusz minden 
időben című pódiumműsora Nagy 
László emlékére a DAB-székházban.

O Október 7., szerda, 17 óra
Soha ne feledd Erdélyt. Fábián pál 
verses grafikai összeállításának 
megnyitója a DAB-székházban.

O Október 8., csütörtök, 10 és 14 
óra 
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás). 10 óra: Az 
égig érő fa (bérletes előadás).

O Október 8., csütörtök, 16 óra
tódor János börtönhakni – 
smasszerregény című könyvének 
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bemutatója a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Október 9., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. baba-mama klub a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Október 9., péntek, 10 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány. 10 óra: Babusgató 

O Október 9., péntek, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 9., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 9., péntek, 19.30 óra
Éjszakai távcsöves csillagnézés az 
Agórában.

O Október 10., szombat, 16 óra
Hagyományőrző családi délután a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Október 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány (családi előadás). Babusgató 
(bölcsőszínház).

O Október 12., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató 
(bölcsőszínház).

O Október 12., hétfő, 14 óra
Szerelem és boldogság az irodalom-
ban. A Józsai irodalmi Kör foglal-
kozása a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 12., hétfő, 18 óra
Az éden című film díszelőadása az 
Apolló moziban.

O Október 13., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Az égig érő fa 
(bérletes előadás).

O Október 13., kedd, 10.30 között
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 13., kedd, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 13., kedd, 15 óra
társasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.

O Október 13., kedd, 17 óra
Kedd-könyvtár-költők. b. orosz 
istván álomkergető című köte-
tének bemutatója a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Október 13., kedd, 18 óra
Kreatív Sziget. Kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz Könyv-
tárban.

O Október 13., kedd, 19.30
Gleccser és sivatag. bogányi Ger-
gely zongorista és a Kodály Fil-
harmonikusok koncertje a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Október 14., szerda, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Az égig érő fa 
(bérletes előadás).

O Október 14-15., 14 és 17 óra 
között
egészség eXpo. Program az egész-
ségért a Méliusz Könyvtárban.

O Október 14., szerda, 16.30
Mesélj nekem! családi mesedél-
után kicsiknek és nagyoknak a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Október 14., szerda, 16.30 
Viola – Az éneklő közösség. zenei 
csemegék Jäger éva zenepedagó-
gus és vendégei tolmácsolásában 
a Méliusz Könyvtárban.

O Október 15., csütörtök
A kézmosás világnapja az 
Agórában.

O Október 15., csütörtök, 9.30 és 
11 óra
Vojtina Bábszínház: Az égig érő fa 
(bérletes előadás).

O Október 15., csütörtök, 16 óra
Kiss Erzsébet nyugdíjasokról 
nyugdíjasoknak című könyvének 
bemutatója a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Október 15., csütörtök, 19.30
Versek varázsa, szavak szépsége. A 
Kodály Kórus koncertje a pásti 
utcai zsinagógában.

O Október 16., péntek
Az esszenciális illóolajok szerepe az 
immuntámogatásban című előadás 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 16., péntek, 9.30 óra
tökmag kuckó. Baba-mama klub a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Október 16., péntek, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai 
a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 16., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Október 16., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 16., péntek, 19.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az 
Agórában.

O Október 16., péntek, 9.30 és 11 
óra
Vojtina Bábszínház: Az égig érő fa 
(bérletes előadás).

O Október 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina: szóló szőlő, mosolygó 
alma, csengő barack. Az Álomzug 
Társulás vendégelőadása. Az égig 
érő fa.

O Október 19., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás). 14 
óra: család-kollázs (színházi neve-
lési előadás).

O Október 20., kedd
Csakratámogatás illóolajokkal és 
olajkeverő workshop az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Október 20., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás). 14 
óra: család-kollázs (színházi neve-
lési előadás).

O Október 20., kedd, 10 óra
Program a festészet világnapja 
alkalmából az István Úti Fiókkönyv-
tárban.

O Október 20., kedd, 10.30 óra
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 20., kedd, 14 óra 
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai 
a Józsai Fiókkönyvtárban.
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O Október 20., kedd, 15 óra 
társasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.
 
O Október 21., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás). 14 
óra: Család-kollázs (színházi nevelé-
si előadás).

O Október 21., szerda, 16.30
Kozma László szent Kristóf védel-
mében című könyvbemutatója a 
DAB-székházban.

O Október 22., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: sej-haj 
pengettyű (bérletes előadás).

O Október 23., péntek, 19.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az 
Agórában.

O Október 25., vasárnap, 10 óra 
miénk itt a tér! programsorozat. 
Rendhagyó vasárnapok a Vojtina 
Bábszínház ünnepi évadában. A 
libapásztorlány. Az égig érő fa.

O Október 25., vasárnap, 11 óra
miénk itt a tér! programsorozat. 
Rendhagyó vasárnapok a Vojtina 
Bábszínház ünnepi évadában. Felfe-
dezőút a bábszínházban és bábké-
szítés az előadások ihletettségében.

O Október 26., hétfő, 18 óra 
KönyvtársasJáték. Klub a tár-
sasjátékok iránt érdeklődőknek a 
Méliuszban.

O Október 27–29., 10.30
Őszülő. szünidei foglalkozás óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Október 27., kedd, 10.30 óra
hangbújócska zenebölcsi a Mé-
liusz Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 27., kedd, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 27., kedd, 15–20 óra
társasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyv-
tárban.

O Október 27., kedd, 16.30
Halottak napi hárfaének. illés lász-
ló előadói estje a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Október 28., szerda, 10.30 óra
Őszkergető. szünidei foglalkozás 
5 éves kortól a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Október 29., csütörtök, 10.30 óra
Őszkergető. szünidei foglalkozás 
5 éves kortól a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Október 30., péntek,  10.30 óra
Őszkergető. szünidei foglalkozás 
5 éves kortól a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Október 30., péntek, 14 óra
Józsai sakk Kör klubfoglalkozásai a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Október 30., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Október 30., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár Gyermekrészlegén.

O Október 30., péntek, 17 óra
Az opera éve – Ujvárosi Andrea 
operaénekes előadásai a Méliusz 
Könyvtárban.

O Október 30., péntek, 19.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az 
Agórában.

A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti 
megújítása című projekt keretében meg-
újult a Debrecen, Vénkert városrész. A 
projekt célja volt a városrész környezettuda-
tos, család- és klímabarát megújítása, fej-
lesztése, melynek köszönhetően a városrész 
lakosságának minden korosztálya haszno-
san tudja szabadidejét eltölteni. A Vénkert 
városrészben leromlott állapotban voltak a 
közösségi terek és a zöldterületek, amelyek 
felújítása és fejlesztése kiemelt cél volt a 
lakosság életminőségének és a városrész 
népességmegtartó-képességének javítása 
érdekében

A beruházás részeként összesen 26.357 
m2 újult meg. A beruházás keretén belül 
megvalósult a zöldterületek rekonstruk-
ciója, (fák gallyazása, cserjeirtás és gyom-
talanítás, aljnövényzet frissítése, fásítás és 

füvesítés), az aktív rekreációs zöldterületek 
fejlesztése (játszóterek, sportpályák fel-
újítása, kondiparkok és egy KRESZ pálya 
kialakítása, pingpongasztalok és ivókutak 
felújítása), valamint a Borsos Villa felújítása 
és a működéséhez szükséges eszközbeszer-
zés. A projekt megvalósítási helyszínei a 
következők voltak: a kirakodó vásár területe 
(Gyergyó utcai tömbbelső), a Sinai Miklós 
utca 17-19. tömb, valamint Sinai Miklós 
utcai park környezete, a Domokos Lajos 
utca 20-32. sz. mögötti sétálóút, a Domokos 
Lajos utcai park, a Gyergyó utca 1-11. szám 
melletti tömb környezete, a Borsos Villa és 
környezete, valamint a Hortobágy utca egy 
része.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében európai uniós 
forrásból valósult meg.

támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-
15-DE1-2016-00001
Kedvezményezett: DEBRECEN MEGYEI 
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
projekt címe: A Vénkert gazdaságélénkítő 
környezeti megújítása
megítélt támogatás: 613.000.000 Ft
támogatás mértéke: 100%
tervezett befejezés: 2020. 11. 15.

O szóló szŐlŐ, mosolygó alma, 
csengő barack: családi előadásra várja 
a Vojtina a kicsiket és nagyokat október 
18-án
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Mobilgyűjtés az állatkertben
Részt vesz a Debreceni Állatkert is a Jane Goodall 
Intézet „Passzold vissza, tesó” című, használt mo-
biltelefon-visszagyűjtő kezdeményezésében. Céljuk 
ezzel a veszélyeztetett afrikai főemlősök védelme, 
mivel a készülékek gyártásához használt koltán nevű 
fémérc és a belőle nyert tantál egyik legnagyobb 
lelőhelye az afrikai Kongó-medencében található 
– ott, ahol a csimpánzok, bonobók, hegyi gorillák, 
valamint a Debrecenben is gondozott zászlósfarkú 
kolobuszok (képünkön) élnek. A bányászat és a vele 
járó erdőpusztítás hatására e fajok otthona draszti-
kus mértékben zsugorodik. A kezdeményezéshez való 
csatlakozás ezeknek az élőhelyek védelmét segítheti 
azzal, hogy a már feleslegessé vált, de újrahasznosít-
ható készülékek begyűjtésével csökkenti a bányászat 
iránti igényt. Arra biztatják ezért látogatóikat, hogy 
a már nem használt mobiltelefonjaikat adják le az 
Állatkert pénztáránál kihelyezett gyűjtőponton.

Fotelkoncertek
A Kodály Filharmónia Debrecen idei évadá-
ban – a most inkább távol maradó közönségre 
is gondolva – elindítja az online közvetített 
hangversenyek sorozatát. Ebben a szezonban 
hat olyan hangverseny lesz, melyet otthonuk 
kényelméből, élőben követhetnek a nézők 
1000 forintos online jegy megvásárlásá-
val. A Fotelkoncert-sorozat fellépői között 
olyan komolyzenei sztárok szerepelnek, mint 
Bogányi Gergely és Ránki Dezső Kossuth-díjas 
zongoraművészek, vagy Bodor János hegedű-
művész és a Savaria Barokk Zenekar. A Kodály 
Filharmonikusokat és a Kodály Kórust a kon-
certeken Somogyi-Tóth Dániel, Kollár Imre és 
Káli Gábor karmesterek vezénylik. A sorozat 
részletes programjáért keressék fel a www.
kodalyfilharmonia.hu honlapot. Jegyek kizá-
rólag interneten, az online-kodalyfilharmonia.
jegy.hu weboldalon vásárolhatók. ■

Koncertek a Víztoronyban
A közönség nem marad zene nélkül az előttünk álló 
hetekben sem: a Víztoronykert szabadtéri közösségi 
térként igyekszik kárpótolni a zenerajongókat. A kerti 
koncertekkel párhuzamosan a Víztorony alsó részén 
található H2O klubhelyiségben pedig a Hangfoglaló 
Programmal együttműködésben kezdő, tehetséges 
zenekarok is színpadra lépnek, ezekre ingyenesen 
lehet bemenni. A kertkoncertekre külön-külön lehet 
jegyet vásárolni; a jegyvásárláshoz szükséges online 
linkek a Víztorony facebook oldaláról érhetőek el a 
legkönnyebben. ■

További ösztönzésként az intézmény országos 
mobilgyűjtési versenyt is hirdet az általános iskolás 
osztályoknak. Az a három osztály, mely a legnagyobb 
súlyú mobiltelefon-csomagot gyűjti össze és küldi 
be 2021. január 31-éig, azaz a félévi bizonyítványok 
kiosztásáig, kirándulást nyer a Debreceni Állatkertbe 
és Vidámparkba, az első helyezett osztály pedig jel-
képes örökbefogadója lesz az intézmény zászlósfarkú 
kolobuszainak. ■

O Szeptember 19.: Péterfy Bori & Love Band, 
Skeemers, Hangfoglaló Campus estek: Perrin + The 
Anahit
O szeptember 23.: Impact koncert
O szeptember 24.: Cloud9+, Dzsudlo
O szeptember 25.: ByeAlex és a Slepp, Hangfoglaló 
Campus estek: The Sign, Zsüd, Maddow
O szeptember 26.: Vad Fruttik, Analog Balaton
O szeptember 30.: Jazzbarátok: E.K. Avenue
O október 1.: Szakács Gergő akusztik
O október 2.: The Biebers
O október 16.: Middlemist Red
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Rigoletto Debrecenben
A Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus a 
múlt évadban Kollár Imre vezető karmesterrel 
elevenítette fel a korábbi hagyományt, mi-
szerint október 1-jén, a zene világnapján egy 
nagyszabású opera koncertszerű változatát 
mutatta be, kiváló vendégszólisták közremű-
ködésével. A tavalyi Falstaff hatalmas sikert 
aratott; most szintén egy Verdi-operát adnak 
elő, a Rigolettót. A szereposztás idén is pará-
dés: Alexandru Agache, Sipos Marianna, Bódi 
Marianna, Balczó Péter és Rácz István énekel 
a főbb szerepekben. A hangversenyt 100 fo-
rintos regisztrációs jeggyel lehet megtekinteni, 
melyek a Kölcsey Központ jegypénztárában 
vásárolhatók. A koncert – a jelenleg érvényes 
városi járványügyi protokoll szerint – csak 
szájmaszk használatával látogatható. ■

Hihetetlen, de már 80 éves lenne Lennon: szüle-
tésnapján, október 9-én, pénteken este 8 órától 
mutatja be a Hangfogó Band  Yesterday c. kon-
certműsorát a Múzeum utca 1. szám alatti Régi 
Csibészek klubban.

Szándékuk szerint méltóképpen idézik meg 
a popzene máig legnagyobb bálványát, akinek 

Őszintén szólva
Xavier Daugreilh francia színész, színpadi szerző 
vígjátékának bemutatójára készül a Csokonai Szín-
ház. Az Őszintén szólva című darabot várhatóan 
október elején láthatja a közönség.

Az újságíró Serge hat hónappal a válása után 
sem tudja lehúzni ujjáról a jegygyűrűjét… És bár 
nehezen jön ki a hónap végén, mégis konokul 
elutasítja, hogy a Randevú nevű bulvárlapnak 
dolgozzon, pedig a főszerkesztő, Cyril a legjobb 
barátja. Egyik este azonban Serge megismerkedik 
Gwendoline-nal, aki azt hazudja, hogy beleunt a 
szingli pasikkal való nyűglődésbe, és már csak a 
nős férfiak érdeklik. Több se kell! Serge – ujján a 
jegygyűrűvel – elhiteti Gwendoline-nal, hogy még 
házas, és felviszi őt a hatalmas luxuslakásba, ahol 
barátai nyaralása alatt lakik. Egyéjszakás kaland-
nak indul, de Serge kezd beleszeretni Gwendoline-
ba, és innen már nincs visszaút. Cyril biztatására 
magára ölt egy teljesen másik személyiséget, és 
apránként ráérez a hazugság ízére, ami napról 
napra nagyobbra dagad, és végül mindenkit maga 
alá temet. 

Kilenc alkotó kilencven 
műve
A Természettár Botanica 
Historica kiállítását látja 
vendégül a Déri Múze-
um szeptember 29. és 
november 11. között a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében. A kiállításon 
kilenc nagy növényraj-
zoló kilencven munkája 
tekinthető meg. A tárlat az 
1600-as évektől egészen 
az 1930-as évekig készült 
növényrajzokat mutat-
ja be; a képek mellett 
rövid életrajz is olvasható az alkotókról. A rajzok 
jelentősége azért is óriási, mert abban a korban, 
noha fényképezőgép még nem létezett, már javában 
készültek a nagy természetrajzi könyvek, melyekben 
gyönyörű alkotásokként elevenednek meg a növények. 
Az ábrázolások emellett kiválóan használhatók ma is 
a botanikai ismeretek gyarapításához. ■

Xavier Daugreilh 1997-ben elnyerte a legjobb 
francia vígjátéknak járó Molière-díjat. Magyaror-
szágon először lesz látható az Őszintén szólva, 
amely komikus helyzetek sorozatában tárja elénk, 
hogyan fulladozik a 30 és 40 év közötti korosztály 
a hazugságok hálójában.

A darab szerepeiben Mercs Jánost, Wessely 
Zsófiát, Horváth Julit, Herczeg Tamást, Mészáros 
Ibolyát és Takács Dánielt láthatja a közönség. ■

Koncerttel emlékeznek Lohn Lennonra
visszaemlékezéseiből érdekes, izgalmas és pikáns 
részletek elevenednek fel a Beatles történetéből, 
valamint a Yoko Onohoz fűződő kapcsolatáról.

A másfél órás előadásban 25 örökzöld Beatles-
sláger is elhangzik, részben magyar szöveggel!

Vendég – John Lennon szerepében! – Vranyec 
Artúr színművész. ■
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A kiemelt akcióban résztvevő termékek:
Adesilex P9, 25 kg

Kerabond T Plus, 25 kg
Keraflex S1, 25 kg
Mapelastic 32 kg

Mapelastic Aquadefense 7,5 kg
Ultraplan Eco 20, 23 kg

Az akció 2020. szeptember 30-ig tart.

5. PILLÉR 
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

A régió egyik legolcsóbb építőanyag, 
barkács kis- és nagykereskedelme

betonacélok • betonelemek • falazó- és tetőfedő anyagok • szigetelő-
anyagok • csempe és szanitertermékek •  térburkolókövek • gipszkarton-
rendszerek • fúró-, vágástechnika • kötőelemek • festékek • építőipari 
szerszámok • munkavédelmi eszközök • kerti szerszámok • vasalatok

Modern környezetben, 
vevőbarát szolgáltatásokkal, 
burkolat-látványtervezéssel.
4220 Hajdúböszörmény, 
Külső-Debreceni u. 31.
kereskedelem@5piller.hu 

06-20/209-4959 
06-30/527-4259
06-70/329-9017
06-52/218-428

Széles nyitvatartási idővel: 
hétfő-péntek: 6.30–17.30, 

szombat: 6.30–12.00
Győződjön meg róla 

személyesen is, várjuk leendő 
vásárlóinkat!

MAPEI AKCIÓ, akár 40% kedvezménnyel az 5. PILLÉR Építőanyag Kereskedésnél

Az EGR és DPF rövidítések amolyan rettegett kifejezések az 
autósok körében, pedig ezek a modern dízelmotorok egész-
séges működésének alapjai. Ha nem is egyértelmű, hogy 
pontosan mit jelentenek, a legtöbb ember valami olyasmire 
gondol, amivel előbb vagy utóbb, de baj lesz. És sajnos nem 
is megalapozatlan a félelem…

Megfelelő karbantartás hi-
ányában, szinte biztos, hogy 
idővel bekövetkezik valami-
lyen probléma a motorok mű-
ködésében, teljesítményében. 
A gyakori városi használat, ki-
zárólag rövid távok megtétele 
és az üzemmeleg motorhő-
mérséklet elérésének hiánya 
mind oda vezet, hogy a két 
létfontosságú alkatrész nem 
tud megfelelően tisztulni. In-
nen csak egy lépés a koromle-
rakódások kialakulása és felhalmozódása.

Ha pedig gyűlik a korom – ez a masszív, kemény anyag 
–, az egyértelműen rosszat jelenthet a mozgó alkatrészekre 
nézve. Kifejezetten az EGR szelepre nem, ugyanis előfordul-
hat, hogy nem tudja ellátni megfelelően a szerepét, nem 
tudja megfelelően szabályozni a rajta áthaladó kipufogógáz 
útját és mértékét. A hiba odáig vezethet, hogy a DPF, vagyis 
a részecskeszűrő egyszerűen nem fog regenerálni, mert a fe-

EGR a lelke mindennek!
délzeti komputer az EGR hibája miatt megakadályozza azt. Ezt 
követően pedig a részecskeszűrő szinte törvényszerűen legfel-
jebb néhány 1000 kilométer megtétele után eltömődik. Mind-
ezt a hibásan működő EGR szelep miatt. Ezért rendkívül fontos 
az EGR rendszer időszakos, karbantartó jellegű tisztítása, amit 

Újfehértón remek szakember-
gárda segítségével tökélete-
sen meg is tudnak tenni.

„Ezen tisztító eljárások 
mellett is elengedhetetlen az 
égéstér és a kipufogórend-
szer üzemszerű állapotának 
fenttartása. Ehhez mi sem kí-
nál tökéletesebb megoldást, 
mint a TerraClean családjába 
tartozó diesel és benzin mo-
tortisztító technológiák. A 
kettő egyidejű ötvözésével 
teheti a legtöbbet az autó tu-

lajdonosa szeretett gépjárművéért. Egy erről készült videóban 
weboldalunkon és egyéb közösségi csatornáinkon be is mu-
tatjuk, hogyan tehetjük rendbe gyorsan és egyszerűen az el-
tömődött rendszereket” – fogalmazott Nyolcas-Kállai Norbert 
a TerraClean magyarországi társtulajdonosa. Hozzátette, nem 
véletlen, hogy minden ügyfelük figyelmét felhívják a rendszer 
üzemszerű működésének fontosságára, mert egyértelműen 
bizonyítást nyert, miszerint az EGR a lelke mindennek.
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A világhírű rendező 1920. január 
20-án látta meg a napvilágot. 
Emlékének adózva az Apolló 
mozi három napon át vetíti Fede-
rico Fellini filmjeit. 
A sorozat október 7-én 18.15-kor 
indul Puskás István alpolgármes-
ter köszönőjével és Veress József 
filmesztéta bevezető előadásá-
val, majd 18.45-től Az édes élet 
(1960) című filmet láthatjuk. 

Október 8-án 16 órától a Júlia 
és a szellemek (1965), 18.45-től 

Becsengettek 
az Odeonban
A Böszörményi úti egyetemi színházban is 
elstartolt az új szezon: szeptember 6-án a 
Nézőművészeti Főiskola című produkciót 
láthatta a közönség Mucsi Zoltán, Scherer 
Péter és Katona László főszereplésével.

Végh Veronika, az Odeon egyetemi 
színház produkciós vezetője elmondta, 
igyekeznek minél izgalmasabb előadáso-
kat elhozni Debrecenbe, s emellett azon-
ban arra is törekednek, hogy a közönség 
számára ne csak tartalmas, hanem bizton-
ságos színházi élményt is nyújtsanak. Mint 
mondta, vállalható kompromisszumokat 
kell kötniük a nézőknek: ennek része a 
maszk viselése, a kézfertőtlenítés. 

A tervek között szerepel az Anconai 
szerelmesek előadása szeptember 27-én, 
az Egyetemi PolgáRock Színház előadá-
sában. Október 4-én a Bocs, félrement! 
című előadást hozza el az Orlai Produkció, 
Kovács Patríciával a főszerepben, 30-án 
pedig az Irodai patkányokat láthatják a 
debreceniek. ■

Fellini 100
a Róma (1972) lesz műsoron, 
melyet Schubert Gusztáv filmkri-
tikus, a Filmvilág főszerkesztőjé-
nek előadása követ. 9-én 16.15-
ről A nők városával (1980) indul 
a sor, 18.45-től az Amarcord 
(1973), ezután pedig Horváth 
György, a Titanic Nemzetközi 
Filmfesztivál igazgatójának elő-
adása következik. Regisztrációs 
jegyek 350 forintos áron váltha-
tók az Apolló jegypénztárában és 
a mozi weboldalán. ■
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Eljött az ősz, és vele hamarosan megérkezik a 
Malter Filmfesztivál is. Ez már a hetedik évad, 
és ismét az Apolló mozi lesz a helyszíne ennek 
a pazar, szó szerint látványos programot kínáló 
filmszemlének október 16-án és 17-én, pénteken 
és szombaton.

Két napon át fiatal és független filmesek 
legfrissebb filmjeit láthatja a debreceni közön-
ség – jelképes értékű regisztrációs jegy fejében, 
melyekre az Apolló mozi honlapján lehet lecsapni. 
Nagyon sokféle alkotást láthatunk majd, többek 
között animációs, akció- és játékfilmeket is. Ezek, 
természetesen, mind rövidfilmek, olyanok, me-
lyeket szinte kizárólag fesztiválokon láthatnak az 
érdeklődők – például itt, Debrecenben!

A Malter eredendően vándorfesztivál: minden 
évben bejárja Magyarországot. Évről évre egy-
re több nézőhöz jutnak el a legjobb kisfilmek a 

rendezvény megálmodója és motorja, Hutanu Emil 
fáradhatatlan munkájának köszönhetően.

A vetítések több blokkban mennek majd az 
Apollóban, ahol az idén kiemelt szerepet kap a biz-
tonság kérdése. (A maszk viselése kötelező lesz!) 

Az idei Malter szakmai védnökei: Gemza Péter 
koreográfus, rendező, a Csokonai Színház igazgató-
ja, valamint Hajdu Szabolcs rendező, forgatókönyv-
író és színész. A döntős magyar alkotások mellett 
– a tavalyi évhez hasonlóan – egy nemzetközi 
versenyfilm-válogatást is megtekinthetnek a né-
zők; ezeket eredeti nyelven, angol felirattal vetítik 
az Apollóban.

Az előzetes tervek szerint október 17-én 19 
órakor kezdődik a díjkiosztó ünnepség, majd a 
nyertes és a különdíjas filmek vetítése.

További részleteket az Apolló mozi honlapján és 
a Facebookon, a Malter eseményénél találnak. ■

Jön a hetedik Malter
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Őszi filmkavalkád

Hab

Bridget naplója

Mulan

Filmek az Apollóban
Moziműsor

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

A nagy népszerűségnek örvendő 1998-as rajzfilm magával 
ragadó története újra megelevenedik: ezúttal élőszereplős 
verzióban követhetjük nyomon a bátor kínai harcos, Mulan 
kalandjait, aki férfinak álcázza magát, hogy csatasorba 
állhasson az országát fenyegető északi betörők ellen. Egy 
egész évet felölelő, világszéles szereplőválogatás után 
Liu Yifei kapta meg Hua Mulan szerepét. A legendás hős 
története Kína egyik legkedveltebb mondája, és ma is része 
a tananyagnak a kínai iskolákban. n

Dóra (Kerekes Vica), az édességekért és üzletéért rajongó 
cukrász két komoly gonddal is szembenéz: szerelme épp 
egy másik nőt készül feleségül venni, valamint hirtelen na-
gyon sok pénzre van szüksége ahhoz, hogy tovább üzemel-
tethesse a sütimennyországot. Így hát főhősnőnk kikever 
egy ravasz tervet: benevez egy családi cégeknek hirdetett 
versenybe. Szerződtet hozzá egy jóképű ismerőst (Mátray 
László), aki a vőlegényének hazudja magát. Már csak egy 
közös gyermekre van szükségük... n

A 34 éves, Chicagóban élő Bridget identitászavarral küzd, 
kapuzárási pániktól szenved, de a nyár beköszöntével 
kezdenek jól alakulni a dolgai: találkozik egy helyes fiúval, 
és munkát is talál egy hatéves kislány bébiszittereként. 
Ám a tündéri Frances meglehetősen öntörvényű gyerek, és 
miközben Bridget megpróbálja elnyerni a bizalmát, a kislány 
szülei között növekvő feszültséggel is meg kell küzdenie. 
Mihez kezd vajon hősnőnk, mikor rájön arra, hogy gyerme-
ket vár? n

Felkészülés az Apollóban
Horvát Lili második nagyjátékfilmjének világpremierjét a 
velencei filmfesztiválon tartották, majd a torontói szemle 
programjában is szerepelt. A Felkészülés meghatározatlan 
ideig tartó együttlétre című filmben valóság és képzelet 
csúszik össze egy szerelmes nő fejében. Márta, a 
negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai 
karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet 
kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság-híd 
pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta 
kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete 
szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt. A debreceni 
közönség szeptember 21-én 19 órától díszelőadáson 
találkozhat az alkotókkal.  n

O soós imre-terem
Szept. 17-én 16.30-tól, 20 órától; 18-án nem adják; 
19-én 13-től, 16.30-tól, 20 órától; 20-án 13.15-től, 18.30-tól; 
21-én 16.30-tól; 22-én 18.30-tól, 20 órától; 23-án 16.30-tól  HAB
Szept. 17-én és 19-én 15.45-től, 17.45-től; 18-án 15.30-tól; 
20-án 15.15, 17.45-től; 21-én 16.15-től; 22-én nem adják; 
23-án 15.45-től  Mulan
Szept. 17–23., 20.15-től (18-án nem adják)  Bridget naplója
Szept. 24–30., 16 órától  Bridget naplója
Szept. 24–30., 18.15-től  Ígérem, hogy visszatérek
Szept. 24–30., 20.15-től  Peninsula – Holtak szigete
Szept. 26-án és 27-én 13.45-től  Nagypapa hadművelet

O Kertész mihály-terem
Szept. 17-én és 19-én 15.30-tól, 18.30-tól; 18-án 16 órától; 
20-án 16.30-tól, 20 órától; 21-én és 23-án 18.30-tól; 
22-én 16.30-tól Frida Kahlo:  Viva la Vida
Szept. 21, 19 óra  Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre
Szept. 25–30., 15.30 (26-án nem adják)  Mulan
Szept. 25–30., 20 órától 
(26-án és 27-én 13.15-től is)  Greenland – Az utolsó menedék

O deésy AlFréd-terem
Szept. 17-én, 19-én és 23-án 18 órától, 
18-án és 22-én 16.15-től (20-án és 21-én nem adják)  Nincs parancs!
Szept. 17–23., 19.30-tól (20. és 22. között nem adják)  Tenet
Szept. 24–30., 15.15-től Tenet
Szept. 24–30., 18 órától 
(26-án és  27-én 13 órától is)  Felkészülés meghatározatlan ideig tartó  
 együttlétre
Szept. 24–30., 19.45-től  Tiszt és kém: A Dreyfus-ügy
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 11 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-
mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-

a SzemüVeg nem luxuS!
11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki 
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek 
tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe 
mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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Megfejtéseiket október 7-éig várjuk a 
korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből,  

a Debrecen díszpolgárai című  
alkotásból sorsolunk ki két darab DVD-t. 

Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Bohner László, Kálmáncsehi utca 1. 
Tóthné Hammel Edit, Tócóskert tér 5.
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2020. 
SZEPT. 18. –
OKT. 16.

DEMJÉN-KONCERT 
A KÖLCSEY KÖZPONTBAN OKTÓBER 12-ÉN 

RIGOLETTO ÉS FOTELKONCERTEK
ELINDÍTOTTA A BÉRLETEZÉST A KODÁLY FILHARMÓNIA

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2020. szeptember 18. –
október 16.

 Lapigazgató: dr. szabó József
 Kiadó: Médiacentrum debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 
Előkészítés, grafika:  török József
 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100
 E-mail: korzo@mcdb.hu

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

 Megjelenik: 33 ezer példányban  
  Debrecen területén
 Terjeszti: lapcenter Kft.

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

Impresszum

Indulj, új csodákat látni!
Új helyszínen és új időpontban, október 12-én a Kölcsey Központban 
lép színpadra a generációk által kedvelt énekes. Demjén Ferenc kon-
certjére jegyek válthatók a Fórum Debrecen bevásárlóközpont Camel 
márkaboltjában, a Kölcsey Központban és a Karakter 1517 kávézóban. 
Online jegyvásárlás kezelési költség nélkül: gag.jegy.hu
Mint a szervezők jelzik: a rendezvény megfelel a hatályos rendezvény-
tartási előírásoknak és biztonsági feltételeknek. ■

Laptopok terén is topon 
– Elindult a tanév, még az elején járunk, de még most sem késő átnézet-
ni a notebookot, vagy akár bővíteni, hogy később ne legyen gond vele, s 
bírja az igénybevételt, a strapát  – mondja Wesser László.

A W&B PC Informatikai Kft. tulajdonosa több mint 25 éve dolgozik a 
számítástechnika és az informatika világában. Wesser László filozófiája 
az, hogy alap a szakmai korrektség és a jó partneri viszony az ügyfelek-
kel: aki hozzá fordul, az elégedetten távozzon. 

A cég tevékenységi köre igen széles, kiemelt helyen áll náluk a 
márkafüggetlen javítás, de az okostáblák, projektorok telepítése, javítása 
is. Tavaly óta az Angyalföld tér 16. szám alatti irodában és műhelyben 
érhetők el. A szakember szerint nagyon jó döntés volt, hogy ideköltöztek: 

– Semmivel nem vagyunk messzebb az ügyfelektől, mintha a 
belvárosban dolgoznánk, ugyanakkor aki idejön, ingyenesen parkolhat a 
környéken. Az itt élők is örülnek annak, hogy egy olyan szerviz színesíti a 
helyi szolgáltatások palettáját, ahova bátran hozhatnak javításra szoruló 
számítógépeket, nyomtatókat, tableteket és projektorokat. Mindent 
megteszünk azért, hogy aki hozzánk fordul, elégedetten távozzon. ■

Az Északi városrész forgalomszervezése és 
kerékpárút kialakítása című projekt kereté-
ben Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata ezen városrész forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági fejlesztését, kerék-
páros baráttá alakítását valósította meg.

A projekt keretén belül megvalósult az 
Egyetem sugárút – Egyetem téren lévő 
körforgalmi csomópont két forgalmi sávos 
körforgalmi csomóponttá való alakítása. A 
Nagyerdei körút és a Bolyai utca irányába 
sávbővítés, valamint hozzá kapcsolódóan 
az Egyetem téri körforgalomból ki-, illetve 
behajtó ág épült. A Nagyerdei körút csomó-
pontjának közlekedésbiztonsági átalakítása 
is elkészült. A csomópont közlekedésbiz-
tonságának javítása céljából szükség volt 
a Nagyerdei körútról (Pálma cukrászda 
felől) balra kanyarodó sáv építése, mellyel 

csökkenthető lett a gépjárművek szennye-
zőanyag-kibocsátása.

A projekt részeként elkészült a másik 
csomóponti átalakítás, ami a Nagyerdei 
körút – Pallagi út négyágú csomópontjának 
átépítése körforgalmi csomóponttá volt. A 
csomópontok átépítése érdekében megtör-
tént a közvilágítási hálózat korszerűsítése, a 
közút alatti közművek védelembe helyezése 
vagy kiváltása, valamint a szükséges csapa-
dékvíz-elvezető létesítmények átépítése.

A projekt utolsó részeként pedig kialakí-
tásra került Debrecen belterülete és a Deb-
recen városhatárán kívülre átnyúló TEVA 
Gyógyszertár Zrt. épületegyüttes közötti 
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
A projekt a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében európai uniós 
forrásból valósult meg.

projekt azonosítószáma: 
TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004
Kedvezményezett: DEBRECEN MEGYEI 
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
projekt címe: Északi városrész forgalom-
szervezése és kerékpárút kialakítása
megítélt támogatás: bruttó 550.000.000 Ft
támogatás mértéke: 100%
tervezett befejezés: 2020. 10. 20.

W&B PC Informatikai Kft., Debrecen Angyalföld tér 16.
wbservicekft@gmail.com, tel.: 06 (52) 780-787, +36 (30) 254-5835
Nyitva: h.-cs.: 8.30 és 17 óra, p.: 8.30 és 16 óra között. 
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 Debrecen, Füredi út 27. 
www.malompark.hu

a Malompark     
Bevásárlóközpontban!

Vásároljon, sportoljon, 
 ügyintézzen egy helyen, 

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont


