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Az értékesítés elkezdődött!

Gabona Lakópark
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Ősszel mindig új arcát mutatja a 
város. Régi helyek fedik fel minden 
ősszel újabb apró titkukat, melyek 
mellett – ha figyelmesen sétálunk 
– nem tudunk elmenni anélkül, 
hogy ne állnánk meg egy pillanat-
ra. Csak egy pillanatra! Egy ilyen 
pillanattal, azt hiszem – akarom 
hinni! –, hogy töltődik a lelkünk. 
Tősgyökeres debreceniként is sok 
meglepetést okoz nekem a mai 
napig a város. 

Az ősz sokaknak az elmúlást szim-
bolizálja – nekem az ősz a kezdet. 
Esőillat. Felfedezés. Kaland! Esőillat 
és színek. Előkerül a gumicsizma, és 
amikor más nem merészkedik elő a 
nagy zuhék közepette, a kutyámmal 
elindulunk megváltani a világot. Ug-
rálunk a pocsolyákban, és élvezzük 
a friss, hűvösebb levegővel érkező 
évszakot. 

Az ősz a kezdet. A nyári pihenés 
után ilyenkor kezdődik az elme aktív 
pihentetése. Az „élményszerzések” 
újabb fejezete. Szívesen megyek, 
például, színházba, hogy aztán a 
kicsit hűvösebb időben az élmény 
és a gondolatok kísérjenek haza.
A Nagyerdei Víztorony, a Kölcsey 
Központ színpada mindig olyan 
zenei csemegéket sorakoztat fel 
ősszel, melyekről még hetek múlva 
is beszélek. Az Őszi Fesztivál és az 
őszi fesztiválok nem hagyják, hogy 
unatkozzak. 

Hétvégén egy séta az állatkertben. 
Vagy csak átlépem a Déri Múzeum 
küszöbét. A tudatalattim először 
mindig a Munkácsy-terem felé 
irányítja lépteim. Valahogy oda húz 
a szívem. Hogy csodát lássak. 
Az ősz? A kezdet! A bajnokság 
kezdete! Ropi, sör és „hajrá, Loki!”. 

A Hódos a szívem egyik csücske, 
amiben a kézilabdának különleges 
helye van. 

Az ősz? Az ősz nem az elmúlás. 
Az ősz a kezdet. Álljanak meg egy 
pillanatra, és fedezzék fel Debrecen 
csodáit!

Nádasdi Anikó
szerkesztő-riporter, a Médiacentrum 

Debrecen munkatársa

Nemzetközileg egyedülálló kiállítás nyílik október 
3-án a Modemben, „Párizsi absztraktok. Abstraction-
Création. Kandinszkij, Hélion, Calder, Moholy-Nagy…” 
címmel. Az 1500 
négyzetméteres tár-
lat középpontjában 
a világhírű, valaha 
volt legnagyobb hi-
vatalos nonfiguratív 
csoportosulása, az 
Abstraction-Création 
áll. A közel 100 
művet felvonultató 
kiállítás műtárgyai 
– többek között 
– a párizsi Centre 
Georges Pompidou, 
a párizsi Galerie Le 
Minotaure, a bécsi 
mumok, a bécsi 
Belvedere vagy a 
Nantes-i Musée 
d’arts de Nantes múzeumokból érkeznek.  

Az Abstraction-Création olyan világhírű művésze-
inek képeit és szobrait mutatja meg a közönségnek, 
mint például Vaszilij Kandinszkij, Jean Hélion, Alexan-
der Calder, Auguste Herbin, František Kupka vagy Jean 

Arp. A tárlat elsőként reprezentálja itthon a világhírű 
magyarok, köztük Moholy-Nagy László, Alfred Reth 
vagy Étienne Beöthy és hazánkban elismert avant-

gárd alkotók, mint 
Tihanyi Lajos és 
Martyn Ferenc 
munkásságát a 
párizsi Abstraction-
Création közegében. 
A kiállítás kurátora 
Mészáros Flóra 
művészettörténész, 
aki a témában 
doktorált a párizsi 
Sorbonne-on: már 
14 éve foglalkozik 
ezzel a témával, 
s már három éve 
dolgozik a tárlat 
összeállításán 
A New York-i 
MoMA-ban, majd 

a párizsi Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
Abstraction-Création-kiállításai után csaknem 50 év 
elteltével ez lesz az első nagyszabású (január 30-éig 
látható) tárlat a témában, amely ráadásul egészen új 
kutatási eredményeket tár fel. 

Most kezdődik!

Párizsi absztraktok

Vaszilij Kandinszkij:  Két zöld pont, 1935. Fotó: Centre Pompidou, MNAM-
CCI, Dist. RMN-Grand Palais ©
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E címmel a Borostyán Produkció 
Egyesület fotókiállítás hozott 
létre a szatmárnémeti születésű 
Szőlősi Zsombor fotográfussal 
közösen. A tárlat célja a debre-
ceni kultúra minden szegmensét 
érintő női jelenlét kihangsú-
lyozása – idézte fel Némethy-
Szilágyi Norbert az egyesület 
részéről. Mint sorolta, ez a tárlat 
a Borostyán Produkció tízéves 

Nem csak nőknek szól ez a korábbi 
években nagy sikerrel útjára indí-
tott fesztivál, de tagadhatatlanul 
a nők kapják a főszerepet az idei 
MagdaFeszten is. 

Október 1-jén Fazakas Júlia Para-
fázisok című, különleges hangulatú 
és látványos tárlatának megnyitójá-
val kezdődik a fesztivál. (A tárlatról 
és az alkotóról bővebben lapunk 20. 
oldalán olvashatnak.)

A MagdaFeszten itt lesz a 
Leopold Bloom-díjjal kitüntetett 
Németh Hajnal médiaművész, aki 
Tar Sándor Szőke város című verse 
alapján készített filminstallációját 
hozza el. Vendégül látják a Du-
maszínház tagját, Ráskó Esztert 
a NagyÁrpi című önálló estjével, 
aki a vlogsorozatából is ismert 
kendőzetlenséggel mesél a nővé, 
partnerré, anyává válás rögös 
rumos meggyeiről és spandex 
nadrágjairól. 

Meghívást kapott a kortárs 
román színház egyik legiz-

MagdaFeszt: női témák, női alkotók
galmasabb alkotója, Gianina 
Cărbunariu, a nagyváradi társulat 
pedig bemutatja a Cărbunariu 
szövege alapján készült A tigris 
című előadást. Külön öröm, hogy 
a Csokonai Színház két társulati 
tagja, Majzik Edit és Varga Klári 
is elhoz egy-egy Budapesten 
készült saját produkciót. Majzik 
Editet az Egyasszony szerzője, 
Péterfy- Novák Éva A rózsaszín 
ruha című tárcanovelláiból ké-
szült előadásban, míg Varga 

Nők a debreceni kultúrában
évfordulójára készült. A tárlatot 
határon túl és határon innen, 
két városban is láthatta, illetve 
láthatja a közönség: a nagyvá-
radi megnyitót az idén hetedik 
alkalommal megrendezett Szent 
László-napokon tartották június 
21-én, a debreceniek a Karakter 
1517 kávézó és könyvesboltban 
találkozhatnak vele: itt október 
elsejéig lesz látható az anyag, 

Klárit a Szent Margit életét fel-
dolgozó Oldás-Áldásban láthatja 
majd a közönség.  A rózsaszín 
ruha történetei (Elena Ferrante 
világhírű könyveihez hasonlóan) 
a női „hétköznapokról”, női barát-
ságról, szerelmekről, házasságok-
ról, csalásokról és csalódásokról 
szólnak.

A MagdaFeszt képzőművészeti 
kiállításokkal, filmvetítéssel, be-
szélgetésekkel várja az érdeklő-
dőket.

majd a Malter kávézóba kerül 
át. A képeken szereplő debreceni 
hölgyek: Balogh Enikő könyvér-
tékesítő, Bódor Edit rendezvény-
szervező, Czibere Ágnes festőmű-
vész, Györki Szilvia zenész, Hajdu 
Imelda színművész, Jäger Éva 
énekes, Láposi Terka bábszínházi 
művész, Papp Csilla író, Porkoláb 
Gyöngyi kulturális mediátor és 
Vass Kata újságíró.
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2021-ben ötven éve hivatásos énekkar a Kodály Kórus 
Debrecen. A jubileumi évad tiszteletére és megünnep-
lésére koncertjeik külön bérletben is látogathatók.
A jubileumi szezon műsorának összeállításának 
három fő vezérelve volt: az énekkar eddigi vezetői és 
művészei nagy hangsúlyt fektettek a hagyományok 
ápolására, ugyanakkor a kórus nagy szerepet vállal 
a kortárs zene megszólaltatásában; illetve kiemelt 
küldetésének tekinti igénnyé tenni a klasszikus 
kóruszenét a fiatalok számára. Az évad koncertjei 
tehát e három szempontot tükrözik. Novemberben a 
Fény-képek különleges akusztikai és vizuális élményt 
ígér. Februárban, a farsangi időszakban az Amerikából 
jöttem koncert dallamanyaga napjaink zenei köznyel-
véből, az „amerikai zenéből”, azaz a filmek, reklámok 
zenéjéből is merít. Márciusban A hit ereje egy komoly 
nagyböjti műsor Arany János karnagy narrátori közre-
működésével. Májusban Bob Chilcott, a King’s singers 

egykori énekese, karnagy, komponista érkezik Debre-
cenbe, bevezetve a közönséget az angol hagyományo-
kon alapuló kóruszenébe. Erdei Péter, a Debrecenben 
is jól ismert karnagylegenda vezényli az évad utolsó 
műsorát, melyen egy ritkán előadott Kodály-mű, a  
Zrínyi szózata is felhangzik. A Kodály Kórus 5 koncer-
tes bérlete 7500 forintos áron váltható meg a Kölcsey 
Központban és a debreceni Tourinform-irodában.
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A Kölcsey Központ rendezésében sorra kerülő elő-
adások közös nevezője az új zenei utak keresése, 
legyen szó akár a jazz, a népzene és a komolyzene 
határmezsgyéjét felfedező crossover koncertről, akár a 
zeneszerzők életének érdekes, akár humoros oldalába 
betekintést nyújtó stand-up estről.

Október 18-án a Free Style Chamber Orchestra leb-
benti fel a fátylat arról, mi van „Az üveghegyen túl”. 
A legendás Djabe zenekarból ismert Nagy János köré 
szerveződött formáció egy magyar népzene ihlette, a 
jazzhangzáson túlmutató, vonós és fafúvós szekció-
val kiegészült zenei utazásra hív minket.

Az ország kedvenc „zenei antikváriusa” október 
20-án egy igazán aktuális, bár kissé komolyabb té-
mával érkezik: hogyan birkózott meg a Mendelssohn 
család az 1830-as években a kanyarójárvánnyal? 
Járvány, bezártság, család, közösség, kommunikáció 
– csak a korszak más, a kihívások ugyanazok. Mindez 
Bősze Ádám már védjegyének számító elegáns stí-
lusában, helyenként jóízű humorral fűszerezve, fesz-
telen hangvételű, de ismeretekben gazdag előadás 
formájában.

A fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Debre-
cen Big Band pályáját belföldi és külföldi fesztiválok 

Kodály Kórus 50

Izgalmas programokat kínál az Őszi Fesztivál
sikerei, felejthetetlen koncertek fémjelzik, fantaszti-
kus vendégfellépőkkel kisérve. Micheller Myrtill,  
Szulák Andrea, Pákai Petra, Majsai Gábor, Gájer 
Bálint, Szolnoki Péter és a magyar jazz nagyszerű 
szólistái, zenészei játszottak velük az évek során.

A kerek évfordulót a rock, jazz, blues, a 
soul és a funky jellegzetesen rekedt 
hangú énekese, a Liszt-díjas 
Horváth Charlie társaságában 
ünneplik október 21-én, a Köl-
csey Nagytermében.

A Budapest Bár titka az, 
hogy az 1920–30-as évekbeli 
kávéházak világát, az ismert 
kuplékat, filmslágereket, tánc-
dalokat cigányzenei alapokon, 
jazz, pop, rock, swing, klezmer 
és számos zenei műfaji elemmel 
ötvözve értelmezi újra. Tökéletesen 
házasítja a különböző stílusokat, a legkiválóbb hazai 
énekeseket is bevonva. Legfrissebb lemezük anya-
gát – melyre régi koncert kedvencek mellett újabb 
feldolgozások és négy új, a Budapest Bár énekesei 
által írt dal is felkerült – október 24-én mutatják be a 
Kölcsey Központban.
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Debrecent lelkesen dicséri. Jól érzi 
itt magát, s mint mondja, termé-
szetes számára, hogy ide költözzön, 
miután elnyerte a lehetőséget, 
hogy a MODEM-ben folyó munkát 
irányítsa. Októberben egyedülálló nem-
zetközi tárlat nyílik a Baltazár téri művé-
szeti intézményben „Párizsi absztraktok. 
Abstraction-Création. Kandinszkij, Hélion, 
Calder, Moholy-Nagy…” címmel. Hogy milyen 
nagyszabású kiállításról van szó, jól mutatja, 
hogy az egyik Kandinszkij-kép biztosítási 
értéke 10 millió euró. Vizi Katalinnal, a 
MODEM új ügyvezetőjével beszélgettünk, aki 
élete lehetőségének tartja, hogy itt dolgoz-
hat.

Mindig is érdekelte a művészettörténet világa? 
Hol tanult? 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd az 
ELTE-n, de már az elméleti képzés ideje alatt is nagy 
hangsúlyt helyeztem a gyakorlati tudás megszer-
zésére. Ezért az első évektől kezdve gyakornokként 
dolgoztam galériákban, OKJ-s képzésben vettem 
részt festménybecsüs tanfolyamon, próbáltam az 

„A kihívást, a nemes feladatot látom ebben a munkában”
egyetem mellett is minél több tudást megszerezni. 
Szerencsém volt, mert Makláry Kálmán meglátta 
bennem a lehetőséget, és felvett asszisztensnek a 
galériájába. (A háború utáni párizsi iskola művészei-
vel, elsősorban absztrakt és szürrealista művészek-
kel foglalkozó Kálmán Makláry Fine Arts-ot Európa 
55 legnívósabb galériái közé sorolják – a szerk.). Így 
olyan neves és nemzetközi szinten jegyzett magyar 
származású művészek mellett szerezhettem munka-
tapasztalatokat, mint Reigl Judit vagy Hantai Simon.

Mennyi időt töltött itt? 
Két évet. Innen a Faur Zsófi Galériába vezetett az 
utam, ugyanis az én álmom az volt, hogy élő, kortárs 
művészekkel és műveikkel foglalkozzak. Ez is szép 
időszak voltam az életemben, nagyon sok külföldi 
utazással, vásárral: jártuk Európa országait, hogy 
bemutassuk a galéria által képviselt művészeket 
a nemzetközi porondon. Négyévnyi kereskedelmi 
galériás tapasztalat után az Ybl Budai Kreatív Ház 

művészeti vezetője 
lettem, amit fantasz-
tikusan nagy lehető-
ségnek éltem meg. 
Ez egészen másfajta 
munkát jelentett, és 
az, hogy most itt va-
gyok, erősen köszön-
hető az ott töltött két 
és fél évnek.

Milyen munka volt ez?
A Budapest egyik nagyon szép részén, a Várkert 
Bazárnál található épületnek sokféle sorsot szántak, 
amikor annak idején Ybl Miklós megépítette. Volt 
ipari része, s – többek között – egy kávéházi is. Kiál-
lításoknak azonban soha nem adott helyet ez a ház; 
nekünk kellett tartalommal megtölteni. A járvány 
kitörése előtt egy Hantai Simon-kiállítással zártunk; 
ezzel számomra szép ívet zárt az ottani pályám, ami 
mellett egyébként segíthettem a Magyar Nemzeti 
Bank kortárs művészeti gyűjteményének építkezésé-
ben is, a Műalkotás Beszerzési Bizottság tagjaként.

Idén nyáron pedig megérkezett Debrecenbe, a 
MODEM élére.
Nem először járok a városban, korábban rendszeres 
látogatója voltam a MODEM kiállításainak. Most több 
mint két hónapja vagyok itt, de minden pillanatát 
élveztem ennek az időszaknak: a kihívást, a nemes 
feladatot látom ebben a munkában, ami engem 
lelkesít és feltölt. Ezt érzem egyébként a munkatár-
saimon is, az egész csapaton, sőt az egész Debrece-

„Én nem az elszigetelt egyéni 
versenyzőkben hiszek, hanem 

a jó együttműködésekben. 
Intézményvezetőként elsőd-
leges feladatomnak tartom a 
MODEM kapcsolatrendszerét 

minél szélesebbre nyitni.”
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„A kihívást, a nemes feladatot látom ebben a munkában”
nen. Őszintén mondom, nagyon jó érzés, hogy amióta 
intézmény- és cégvezetőkkel találkozom, járom a 
várost, lelkesedést, elhivatottságot érzek mindenütt. 
Ez a flow, ez a hullám, amit én ebben a városban ta-
pasztalok, csak tölteni tudja az embert, és inspirálni. 
Életem lehetőségének tartom, hogy itt lehetek.

Elég volt ez a két és fél hónap, hogy megismer-
je az intézményt? Látja a jövőt benne?
Nem csak az adottságai, hanem a múltja miatt is.  
A MODEM 15 éves lesz most szeptember végén, és 
az a szakmai munka, ami itt zajlott eddig, egyértel-
művé teszi, hogy hatalmas szakmai potenciál van 
ebben az intézményben. Jelentős tárlatoknak adott 
helyt a MODEM, nagyon nagy nevek fordultak itt 
meg; ezt a sort szeretném folytatni én is. Nagyon 
hálás lehetek azért, amiért az itteni első két hónapo-
mat egy nagyszabású, nemzetközi szinten is különle-
ges kiállítás megszervezésével tölthettem.

A modern művészet világa mindezek ellené-
re sem egyszerű. Hogyan lehet becsábítani a 
MODEM-be a látogatókat? Hogyan lehet meg-
szerettetni a közönséggel a kortárs művésze-
tet?
Erre nincs rövid válasz. Engem a modern művészet 
akkor varázsolt el, amikor megálltam Reigl Judit 
egyik képe előtt. A kortárs művészeti alkotások 
megértéséhez, befogadásához, megszeretéséhez 
elsősorban idő kell. Az nagyon ritkán működik, hogy 

végigszaladunk 
egy kortárs 
tárlaton, és sze-
relembe esünk 
a művekkel… A 
kortárs művészet 
a mi korunkról 
szól, a világunk-
ról; meg kell 
adni az időt és 
a tiszteletet az 
alkotónak, az alkotásnak és önmagunknak is. A kor-
társ művészet megszerettetésének egyik kézenfekvő 
módja a tárlatvezetés, emellett nagyon fontosnak 
tartom a gyermekprogramokat is, hogy már egészen 
korán elkezdődjön az ismerkedés ezzel a világgal. 

Az a mostani tárlatnál is látszik, hogy egy ilyen 
nagyszabású esemény létrehozása nem megy 
a megfelelő nemzetközi kapcsolatok nélkül. 
Elárulja, milyen tervei vannak a jövő évre?
Határozott elképzeléssel érkeztem ide, de úgy gondo-
lom, a részletekről akkor lehet majd beszélni, ha már 
minden le lesz fixálva. Ezzel a tárlattal kaptunk egy 
hatalmas baráti kört – a párizsi Pompidou Központtól 
kezdve sok más intézménnyel jó kapcsolatunk alakult 
ki. Én nem az elszigetelt egyéni versenyzőkben hi-
szek, hanem a jó együttműködésekben. Intézményve-
zetőként elsődleges feladatomnak tartom a MODEM 
kapcsolatrendszerét minél szélesebbre nyitni.

Auguste Herbin:  Kompozíció,  
1935  Párizs, Galerie Le Minotaure 
© archives galerie Le Minotaure
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A koronavírus-járvány miatt idén a város napján nem 
lehetett ünnepi közgyűlést tartani, ezért azokat a városi 
elismeréseket, melyeket egyébként – hagyományosan 
– április 11-én adnak át, most augusztus 20-án adták 
át, ünnepélyes körülmények között. A város új díszpol-
gára Dezső Zsigmond statikus tervezőmérnök és Fekete 
Károly református püspök. Pro Urbe díjasok: Bartha Elek, 

O 100 FACSEMETÉVEL gazdagodott a Tócóskert 
– a Postás liget névre keresztelt zöld területet a 
Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság százéves 
fennállásának alkalmából népesítették be. A hársak – 
amellett, hogy zöldítik a környezetet – az összefogást 
és a közös gondolkodást is szimbolizálják. Papp László 
polgármester szerint a posta észrevétlenül van jelen a 
város életében, s ezek a fák egyfajta köszönetként is 
szolgálnak az ott dolgozók számára.

O TÍZ ÚJ BICIKLI segíti a napi szinten csaknem 400 
ember ellátásával foglalkozó Városi Szociális Szol-
gálat munkáját. A kerékpárokat a debreceni Tranzit 
Csoporthoz tartozó Marnevall Zrt. ajánlotta fel. Ahogy 
Széles Diána nyilatkozott, június óta egy jogszabály-
módosítás is elősegíti, hogy a cégek kerékpárokat 
vásároljanak a munkavállalóiknak. Az alpolgármester 
hangsúlyozta: a város törekszik az alternatív közleke-
dés támogatására. Mint monda, fontos, hogy minél 
többen mozogjanak, és ha munkába járnak, azt egy 
környezettudatos közlekedési eszközzel tegyék meg.

a DE oktatási rektorhelyettese; Pappné Gyulai Katalin, 
a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója és Várhalmi 
Ilona, a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményveze-
tő-helyettese, művészeti vezetője. A közgyűlés Debrecen 
Város Mecénása Díjat adományozott Koskocsák János-
nak, a Bauviv Kft. tulajdonosának és Kovács Istvánnak, 
az Egri Borozó Borbarát Bár Galéria tulajdonosának.

O NEMZETI ÜNNEP. Aki Szent István örökségének 
tekinti magát, arra figyel, hogy a magyaroknak legyen 
biztonsága, megélhetése, az ország legyen szabad; 
Magyarország erős, független országként vegyen 
részt a nemzetek együttműködésében. Kósa Lajos, a 
Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője fogalmazott így 
ünnepei beszédében augusztus 20-án, a Dósa nádor 
téren, a Szent István-szobornál. Mint mondta, Szent 
István egész életművével olyan örökséget hagyott 
ránk, amit az országépítők továbbvisznek. „Mi, itt, 
Debrecenben megmutattuk, hogy a város közössége  
olyan csodát vitt véghez, aminek eredményeképpen az 
ország legjobban fejlődő, számtalan nemzetközi díjjal 
elismert városa lett. Építés folyik itt – összefogással, 
városépítő vezetőkkel. Hogy ilyen legyen továbbra is az 
ország vezetése, csak rajtunk múlik.”

O LÁNC ÉS TALÁR. Debreceni értékeket szimbolizá-
ló talárt és láncot viselhet a város polgármestere az 
ünnepeken. A város címere a lánc legnagyobb, leg-
fontosabb eleme; ezenkívül több százéves motívumok 
jelennek meg rajta – egyebek mellett – a hazához tar-
tozás jegyében. A felajánló Koskocsák János, a BAUVIV 
Kft. ügyvezető igazgatója úgy gondolta, a településnek 
olyan erényei vannak, amelyeket az első polgárának is 
képviselnie kell. Az ünnepi talárból – a tervek szerint – 
hamarosan az alpolgármesterek és az önkormányzati 
képviselők is kapnak.

Új díszpolgárok és Pro Urbe díjasok
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O SZŰRŐVIZSGÁLAT. Több mint 150 ember egész-
ségi állapotának a felmérésével indult egy átfogó la-
kossági szűrővizsgálat a Nagysándor-telepi Közösségi 
Házban, melynek célja a preventív szemlélet erősítése, 
az egészségtudatos életmód támogatása a helyiek 
körében. „A Gondoskodó város program keretében 
nagy figyelmet szentelünk a prevenciónak: évente 
több ezer fiatal egészségügyi szűrése történik meg a 
Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet 
Pósa utcai iskola-egészségügyi szűrőközpontjában. 
A mostani szűrés pedig lakossági kezdeményezésre 
történt” – hangsúlyozta Széles Diána alpolgármester.

O FELSZENTELTÉK a Debreceni Evangélikus Egy-
házközség új bölcsődéjét. A korábbi lelkészlakásból 
kialakított intézményben tizenhat gyermek kezdte 
meg a nevelési évet szeptemberben. „Fontos, hogy 
az anyák és gyerekek is megtalálják számításaikat 
Debrecenben. Azok a gyerekek, akiket már bölcsődé-
be lehet adni, választhatnak a városi és az egyhá-
zi intézmények között, azok az anyák, akik pedig 
szeretnének dolgozni, vissza tudnak térni a munka 
világába” – fogalmazott köszöntőjében Barcsa Lajos 
alpolgármester.

O EMLÉKTÁBLÁT avatott a város kulturális ügyeiért 
felelős alpolgármestere az 1985-ben elhunyt költő és 
drámaíró, Niklai Ádám egykori debreceni lakóhelye, a 
Holló János utca 5. szám alatti ház falán. Az esemé-
nyen Puskás István a személyes emlékezetre hívta fel 
a figyelmet, s utalt arra, ahogyan az, amit megőriz 
az egyéni, majd a családi emlékezet, hogyan válik 
nagyjából 40 év után történelemmé.  Niklai Ádám 
különleges szereplője volt Debrecen irodalmi életének. 
Származása miatt – báró Zech Colbert néven látta 
meg a napvilágot 1924. szeptember 2-án – nagy 
tehertétellel indult a hatvanas években. A családot 
vagyonelkobzás és kitelepítés, őt pedig – kritikus 
hangvétele miatt is – állambiztonsági megfigyelés és 
tíz év szilencium sújtotta.

O JÁRDÁK, LÉPCSŐK. Folyamatosan végzik a járdák 
felújítását Debrecenben. Ezek sorában idén második 
üteméhez érkezett a Hortobágy utca javítása, ahol 
aszfalt helyett térkövet kap a készülő szakasz. A  
34 millió forintos beruházás a biztonságos közleke-
dést szolgálja. Ahogy Papp Csaba, a városrész önkor-
mányzati képviselője nyilatkozta: ezzel nem ér véget 
a program a Hortobágy utcában, s a járda mellett a 
tömbházak bejáratai és a lépcsők is megújulnak.

O FELÚJÍTOTTÁK a Tóth Árpád Gimnázium tornater-
mét. A helyiséget az intézmény és a DEAC Kosárlabda 
Akadémia is használja. A pályaburkolatot parkettára 
cserélték, ezen ugyanis kisebb a sérülésveszély, mint 
a korábbin. A sport infrastruktúra-fejlesztése azért is 
lényeges, mert ezáltal sokkal könnyebb egy várost fel-
tenni a világ térképére – Pósán László országgyűlési 
képviselő nyilatkozta ezt, hozzátéve, ha megismeri a 
nagyvilág Debrecent, az elősegíti az itteni beruházási 
hajlandóságot, elősegíti a munkahelyek növekedését 
is, tehát nagyon sok leágazása van. Széles Diána 
alpolgármester úgy fogalmazott: a körülményekből a 
tanulók is profitálhatnak. Mint mondta, az elmúlt évek 
egyik legfontosabb kormánydöntése volt a mindenna-
pi testnevelés bevezetése az iskolákban. (Az alpolgár-
mester az ünnepélyes átadót követően személyesen is 
kipróbálta a tornatermet.)

O OKTATÁS. Hivatalosan augusztus 31-én ért véget 
az előző tanév, melynek eredményeiről a Debreceni 
Tankerületi Központnál értekezleten számoltak be. 
Papp László polgármester itt úgy fogalmazott, hogy 
Debrecen az oktatásra építi stratégiáját és jövőjét. 
„Fontos, hogy széles és színes paletta álljon a diákok 
rendelkezésére, az ország fejlődésének hajtóereje 
ugyanis a tudás lesz. Ebben Debrecennek élen kell jár-
nia.” Az új tantervet – felmenő rendszerben – a most 
kezdődő tanévtől vezetik be.

O ÚTÉPÍTÉSEK. Befejezték az útépítést a Paprika 
utcán. A fejlesztés részeként 290 méter hosszú, 3 és 
fél méter széles aszfaltutat építettek. A lencztelepi 
beruházás 31 millió forintba került. Három debreceni 
utcában pedig hamarosan indul a munka: aszfalt-
burkolatot kap a Portörő, a Mézeshegy és a Pipóhegy 
utca.
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O BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Pascal Männche, a 
Krones ügyvezetője szerint otthonukként is tekintenek 
Debrecenre, de az egész régiónak nyújtanak lehe-
tőségeket. A töltés- és csomagolástechnológiában 
piacvezető cég ez irányú elkötelezettsége kifejezé-
seként hivatalosan is bejelentette együttműködését 
a Debreceni Szakképzési Centrummal, valamint a 
Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal. A vállalat 
jelenleg 36 diákot foglalkoztat; a jövőben – a tervek 
szerint – minden évben újabb negyvenet fogadnak. 
A diákok elméleti és szakmai oktatást is kapnak a 
Kronesnél a gépészet és az elektronika területén. 
Várhatóan a jövő év elején kapcsolódhat be a vállalat 
a duális képzésbe. Az együttműködés nagyon fontos 
pillére az oktatóink felkészítése, a szakmai támoga-
tása is – mutatott rá Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja. 
Ebben a gyárban ugyanis olyan speciális technológiai, 
technikai környezet van, amelyeket az oktatóknak 
is el kell sajátítani. A következő nagyon fontos pillér 
a közös szakmai tartalom kidolgozása lesz. Barcsa 
Lajos alpolgármester kijelentette: hatalmas az igény 
a szakképzett munkaerőre, ezért az a cég, amelyik 
nem foglalkozik a jövőjével, le fog maradni. A Krones 
most is bizonyítja, hogy nem ilyen, mert bebiztosítja 
középtávon, hogy legyen megfelelő munkaereje.

O JOBBRA KANYARODÓ SÁV. A Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában a Böször-
ményi út és Békessy Béla utcai csomópontjában 
önálló jobbra kanyarodó forgalmi sávot építettek ki 
kerékpárút-korrekcióval, -átvezetéssel és járdával. Így 
önálló sávon lehet rákanyarodni jobbra a Böszörményi 
útról a Békessy Béla utcára. A munkáról sajtótájé-
koztató keretében számoltak be. Az eseményen Papp 
László polgármester elmondta, ezt a csomópontot a 
környéken élők kezdeményezésére építették át. Szólt 
arról is, hogy kisebb beavatkozásokat is végrehajta-
nak, hogy egy-egy csomópontban csökkentsék a tor-
lódást. Ilyen volt például a Mikepércsi út és Leiningen 
utca útkereszteződésének átépítése, majd a Vágóhíd 
utca–Hajnal utca csomópontnál a kanyarodósáv 
kialakítása. További fejlesztések zajlanak a Bem tér–
Füredi út–Nyíl utca–Hadházi utca kereszteződésében, 
és napirenden van a Bethlen utca–Egyetem sugárút 
átépítése, teljes hosszban történő felújítása, de ezt –
amennyire lehetett – eltolták.

O OLTÓANYAGGYÁR. Újabb mérföldkő a koronavírus 
elleni vakcina hazai gyártásában: szeptember 5-én le-
tették a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét a Debrece-
ni Egyetem Vezér utcai ipari parkjában. Az eseményen 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
elmondta, a gyár közel 20 millió adag különböző típu-
sú vakcina gyártására lesz alkalmas; többek között a 
koronavírus és mutációinak oltóanyagát is itt fogják 
gyártani. Papp László polgármester úgy fogalmazott: 
az oltóanyaggyár nem pusztán egy a sok debreceni 
munkahelyteremtő beruházás közül, hanem olyan 

O CIVAQUA. Eredményes volt a közbeszerzés, elin-
dulhat a Civaqua-program megvalósítása. A program 
első ütemében a Tisza vizét a Keleti-főcsatornán és 
a Tócó-patakon keresztül elhozzák Debrecenbe. A 
részletekről tartott tájékoztatón Kósa Lajos ország-
gyűlési képviselő úgy fogalmazott: ez az ország egyik 
legnagyobb vízgazdálkodási beruházása, és reményét 
fejezte ki, hogy jövőre már láthatóak lesznek a vál-
tozások, többek között az is, hogy a Tócó valódi folyó 
lesz. Papp László polgármester kitért arra, hogy a 
Tócó-patak mentén számos olyan fejlesztést tervez-
nek létrehozni, amely közelebb hozza a természetet, 
a Civaqua-programot a debreceniekhez – emelte ki 
Papp László. Mint mondta, a Tócó-völgyben jelen-
tős lakóterületi fejlesztésre készülnek. 24 hektáros 
fejlesztési területe van a városnak; ezt három részre 
bontják, összefüggésben a Civaqua II tervezési folya-
mataival. Az északi területen lakóterületi fejlesztés 
valósul meg, alatta – egy háromhektáros területen – 
egy nagy, vizes remeket tartalmazó közösségi parkot 
kívánnak létrehozni.

stratégiai beruházás, amely képes az egészségügyi 
ellátás biztonságának megerősítésével garantálni 
– az emberéletek megóvásán keresztül – az ország 
működőképességének fenntartását. Pósán László or-
szággyűlési képviselő megköszönte a döntéshozóknak, 
hogy itt épülhet a gyár, és ezzel Debrecen felkerül 
a világ egészségügyi térképére. Kósa Lajos ország-
gyűlési képviselő pedig rámutatott: most az ország 
legfontosabb beruházását indítják el.
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
„Keleti városrész forgalomszervezése és kerék-
párút kialakítása” című pályázatát (TOP-6.4.1-15-
DE1-2016-00006) a támogató 567.000.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette. 
A kivitelezési munkák folyamatosan zajlanak.

A projekt keretében 3 szakaszban építenek kerékpár-
utat Debrecen belvárosa és a Biczó István-kert kö-
zött:
1. A Wesselényi úton a Keletterv épülete előtt jelen-
leg meglévő kerékpárút burkolatához csatlakozva 
halad a Vágóhíd utcai felüljárón át a Lion Office Cen-
ter bejáratáig összesen 870 m hosszban. A kivitelezés 
zajlik, a befejezés határideje 2021. december 09.
2. A Vágóhíd utca – Diószegi út – Bihari utca csomó-
pontjától a Diószegi út – Sikló utca csomópontjáig tart 
összesen 3435 m hosszban. A kivitelezés 2021. június 
30-án megkezdődött a Jámbor Lajos utcától a belváros 
irányába haladva. A befejezés határideje 2021. decem-
ber 09.
3. Az 1. és 2. rész összekötő szakaszaként a Vágóhíd 
utca északi oldalán, a Lion Office Center bejárata és 

a Hétvezér utca 
között vezet 1258 m 
hosszon. A munkálatok 
2021. július 22-én elkez-
dődtek. A befejezés szerző-
dés szerinti határideje 2022. július 
16.

A kerékpárút létrehozásával lehetővé válik a város ke-
leti, távolabb eső területeinek becsatolása a városi ke-
rékpárút-hálózatba, mely lehetőséget biztosít a későbbi 
hálózati bővítések számára is.

A projekt része a korábban már átépített, a Vécsey utca - 
Gizella utca - Szabó Kálmán utca - Budai Ézsaiás utcák 
által érintett csomópont is. Az érintett kereszteződésben 
jelzőlámpás forgalomszabályozást, burkolatszélesítést 
és sávbővítést valósítottak meg.

A projekt célja a városi mobilitás fenntarthatósága, élhe-
tő városi környezet megteremtése, a közlekedésbizton-
ság fokozása, a közlekedési feltételek javítása, Debre-
cen egyik leginkább balesetveszélyes kereszteződésé-
nek biztonságossá tétele, átépítése.

További információ: +36 52 511 400 | www.d2030.hu

Új kerékpárút épül Debrecen keleti 
városrészében

O ÚJRAINDÍTJA debreceni járatait Moszkvába és Tel-
Avivba a Wizz Air a debreceni önkormányzat, illetve a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködé-
sével – jelentette be Papp László polgármester. Szin-
tén újraindul a Debrecen–Brüsszel járat, mely évekkel 
korábban működött, emellett decembertől egy új 
járattal Ukrajna fővárosába, Kijevbe is repülhetünk 
majd Debrecenből. A koronavírus megjelenése előtt, 
2019-ben rekordszámú, hatszázezernél is több utas 
fordult meg a repülőtéren. Az utasszám a pandémia 
miatt tavaly 120 ezerre csökkent; idén az a cél, hogy 
legalább ezt az utasszámot el tudják érni. A Wizz Air 
májusban indította újra debreceni bázisát, újraindul-
hatott a járatok egy része is, sőt új úti cél, a görög-
országi Szantorini is bekerült a kínálatba. A járatok 
egyre növekvő kihasználtsága, valamint a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium támogatása most újabb 
járatfejlesztést tesz lehetővé. 

O HAJDÚ-BIHARI szakembereket is díjaztak.  
A Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székházában 
immár második alkalommal adták át azokat a szak-
mai elismeréséket, amelyekkel a szervezet szakmai 
megbecsülését kívánja kifejezni azon személyek, 
szervezetek, közösségek felé, akik magas szakmai 
színvonalú közösségépítő, értékfeltáró tevékenységet 
végeznek. A kabai Bagi Andrea, valamint a debreceni 
Médiacentrum munkatársa, Vojtkó Ferenc vehetett át 
rangos szakmai kitüntetést.

O DEHIR-APPLIKÁCIÓ. Már elérhető a Dehir.hu önál-
ló mobiltelefonos alkalmazása. A Médiacentrum Deb-
recennek van már mobilalkalmazása, az új fejlesztés 
viszont éppen azért jött létre, hogy még egyszerűbb 
dolga legyen az olvasóknak, és egy-két kattintás után 
hozzáférjenek a kívánt tartalomhoz. Itt a legfrissebb 
hírek és videók is ugyanúgy megtalálhatóak, mint a 
hírportálon. Az alkalmazás Dehir néven az IOS és az 
Android rendszerű készülékekre is ingyenesen elérhe-
tő, és a letöltőknek az applikáción keresztül értesítést 
is küld a legfontosabb helyi hírekről.

Mindenhol ott vagyunk!

www.mcdb.hu
   www.facebook.com/mcdb
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A kivitelezési munkák folyamatosan zajlanak.

A projekt keretében 3 szakaszban építenek kerékpár-
utat Debrecen belvárosa és a Biczó István-kert kö-
zött:
1. A Wesselényi úton a Keletterv épülete előtt jelen-
leg meglévő kerékpárút burkolatához csatlakozva 
halad a Vágóhíd utcai felüljárón át a Lion Office Cen-
ter bejáratáig összesen 870 m hosszban. A kivitelezés 
zajlik, a befejezés határideje 2021. december 09.
2. A Vágóhíd utca – Diószegi út – Bihari utca csomó-
pontjától a Diószegi út – Sikló utca csomópontjáig tart 
összesen 3435 m hosszban. A kivitelezés 2021. június 
30-án megkezdődött a Jámbor Lajos utcától a belváros 
irányába haladva. A befejezés határideje 2021. decem-
ber 09.
3. Az 1. és 2. rész összekötő szakaszaként a Vágóhíd 
utca északi oldalán, a Lion Office Center bejárata és 

a Hétvezér utca 
között vezet 1258 m 
hosszon. A munkálatok 
2021. július 22-én elkez-
dődtek. A befejezés szerző-
dés szerinti határideje 2022. július 
16.

A kerékpárút létrehozásával lehetővé válik a város ke-
leti, távolabb eső területeinek becsatolása a városi ke-
rékpárút-hálózatba, mely lehetőséget biztosít a későbbi 
hálózati bővítések számára is.

A projekt része a korábban már átépített, a Vécsey utca - 
Gizella utca - Szabó Kálmán utca - Budai Ézsaiás utcák 
által érintett csomópont is. Az érintett kereszteződésben 
jelzőlámpás forgalomszabályozást, burkolatszélesítést 
és sávbővítést valósítottak meg.

A projekt célja a városi mobilitás fenntarthatósága, élhe-
tő városi környezet megteremtése, a közlekedésbizton-
ság fokozása, a közlekedési feltételek javítása, Debre-
cen egyik leginkább balesetveszélyes kereszteződésé-
nek biztonságossá tétele, átépítése.

További információ: +36 52 511 400 | www.d2030.hu

Új kerékpárút épül Debrecen keleti 
városrészében

Átadták az Immánuel Otthon és Iskola új épületét

Az emberi élet megóvásának fontosságáról beszélt 
a családokért felelős tárca nélküli miniszter az in-
tézmény új épületének átadásán. „Az emberi életet a 
fogantatástól védelem illeti meg; védeni kell minden 
körülmények között. Akkor is, ha csak kevéssé szem-
betűnő, vagy teljesen látható az élet és a test töké-
letlensége. A család erőforrás, tehát védeni kell, akkor 
is, amikor nehézségei vannak, és akkor is, amikor 
látszólag könnyebbek a hétköznapjai” – fogalmazott. 
Novák Katalin elmondta, a kormány anyagi támo-
gatást nyújtott az otthon bővítéséhez, és „ez is csak 
töredékében tudja kifejezni azt a munkát és szolgála-
tot, amelyet az otthon alkalmazottai végeznek”. 

Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő az 
elfogadás, a szeretet és a türelem fontosságáról azt 
mondta, ezekről a fogalmakról ebben az intézmény-
ben lehet a legtöbbet tanulni. 

Papp László, a város polgármestere pedig úgy 
fogalmazott: az Immánuel Otthon és Iskola a gon-
doskodó Debrecen legszebb és legfontosabb értékei 
közé tartozik. Mint kifejtette, az ott dolgozók naponta 
megkísérlik a rájuk bízott gyerekeknek megmutatni, 
hogy az élet rengeteg örömöt tartogat a számukra, 
és azt, hogy nincsenek elveszve, ők és szüleik nem 
maradnak támasz nélkül az elsőre talán reményte-
lennek tűnő helyzetben.

A város és az egyházak közötti jó kapcsolatra 
utalva a polgármester elmondta, 72 ezer debreceni 
diák közül 8900 gyerek jár egyházi fenntartású okta-
tási intézménybe, így Debrecen a felekezeti oktatás 
szempontjából is sokszínű kínálatot nyújt.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter az 
Immánuel Otthon után ellátogatott a Család- és 
Gyermekjóléti Központba is, ahol az őszi családi 
napon vett részt. 
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A Déli Gazdasági Övezetbe – a multinacionális cégek szom-
szédságába – debreceni kis- és középvállalkozások is beköltöz-
hetnek, az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben pedig – a BMW 
gyára mellé – egy beszállítói ipari parkot alakítanak ki.

Debrecenben számos ipari park áll a helyi kis- és középvállal-
kozások, valamint a betelepülő nagyvállalatok rendelkezésére, 
ám 2010 körülre ezek beteltek, és csak korlátozottan voltak 
bővíthetők. Egyedül a Határ úti Debreceni Regionális és Inno-
vációs Tudományos Technológiai Parkban lehetett még újabb 
területet felszabadítani, de ott is csak pár tíz hektárt. A város-
vezetés a növekvő befektetői érdeklődések miatt úgy döntött, 
újabb iparterületeket hoz létre.

Csupán öt év telt el azóta, hogy Debrecen önkormányzata 
megkezdte a város új ipari parkjának, a Déli Gazdasági Öve-
zetnek a kialakítását 47-es főút mentén. Az infrastruktúra ki-
építésére azóta több mint tízmilliárd forintot fordítottak állami, 
uniós és saját forrásból. Az ipari park külön transzformátorál-
lomást kapott, körforgalom és osztályozós csomópont épült a 
47-esen, részben elkészült az ipari park belső úthálózata, mely 
hamarosan tovább bővül; a körforgalomtól épül egy újabb 
másfél kilométeres út.

A Déli Ipari Park közel 600 hektáros területén már működik 
három német cég, a Krones, a Deufol és a Vitesco Techno-
logies üzeme – mely hamarosan tovább bővül –, s elkészült 
a a BHS Trans Kft. új logisztikai központja is.  Az ipari parkban 
épül majd meg az ITK Holding nagyobb buszgyára, tavaly 
novemberben pedig azt jelentették be, hogy kínai Semcorp 
vállalat 65 milliárd forintból hoz itt létre 
üzemet: az elektromos autók akkumulátoraihoz 
szükséges szeparátorfóliákat gyártanak majd.  
Ezek a cégek több mint kétezer új munkahelyet 
teremtettek, illetve teremtenek, de a városve-
zetés szerint az újabb befektetők érkezésével a 
jövőben a Déli Ipari Parkban tízezernél is többen 
dolgozhatnak majd.

Papp László polgármester közlése szerint 
„jelenleg közel hatvan befektetési tárgya-
lást visz a város, illetve a város erre irányuló 
szakosodott szervezete, az EDC Debrecen, s 
ezek közül számos fókuszál a Déli Ipari Parkra.” 
Épp ezért az ipari övezetet tovább fejlesztik, a 
növekvő beépítés miatt tervezik a csapadékvíz-
elvezetés kialakítását, emellett az elektromos 
kapacitást is bővíteni fogják.

Nemrégiben jelentették be, hogy hamarosan 
kis- és középvállalkozások is betelepülhetnek 
a Déli Gazdasági Övezetbe.  A város által 
elindított kkv-program révén a debreceni vagy 
környékbeli kis- és középvállalkozásoknak 
ugyanolyan ipari körülményeket tudnak majd 
ott biztosítani, mint amilyeneket a multinacio-

Több száz hektárnyi új ipari területet 
alakítottak ki Debrecenben

Forrás: EDC Debrecen 
Város- és Gazdaság-
fejlesztési Központ

nális vállalatok megkapnak. A cégek jelentkezését a business.
debrecen.hu oldalon várják. 

A város másik nagy ipari parkja ötszáz hektáron terül 
majd el. Az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben építi fel 
új gyárát a BMW, ami a kulcspontja lesz a járműgyártó 
cég elektromobilitásra épülő stratégiájának. A gyárban kezdet-
ben minimum ezer új munkahelyet teremtenek. 

A 400 hektáros terület előkészítését a gyárépítésre az 
önkormányzat végezte el, amit 2020 májusában vásárolt meg 
a  BMW Manufacturing Hungary Kft. Az övezetben maradt 
még száz hektár, ahol egy beszállítói ipari parkot alakítanak ki, 
elsősorban a BMW leendő partnereinek. A terület koncepció-
terv szerinti területkiosztására és infrastruktúrával való ellátá-
sára már készülnek a tervek.

 Az ipari övezet környezetében számos közlekedésfej-
lesztési beruházás indult – és indul – a közeljövőben, állami 
forrásból, melyek jelentős része nem csak a gazdasági övezet 
jobb megközelíthetőségét, de a településrészek, települé-
sek közti közlekedési lehetőségeket is javítják. Az M35-ös 
autópályán például építenek egy új csomópontot, egyet 
pedig kibővítenek. Az új csomópontot Józsánál alakítják ki, 
az északi elkerülőnél pedig egy teljes értékű csomópont épül 
ki. Kiválasztották a kivitelezőt az Észak-nyugati Gazdasági 
Övezetet nyugatról határoló út megépítésére, és folyamatban 
van a közbeszerzés a Kismacsra vezető kerékpárút kivitelezési 
munkáira. Mindemellett – a tervek szerint – a Balmazújvárosra 
vezető útig négysávosítják a 33-as főutat; az első szakaszra 
már ki is írták a közbeszerzést.

KORZÓ
GAZDASÁG
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Több mint tíz épületet foglal majd magában a BMW 
400 hektáros területe az Észak-nyugati Gazdasági Öve-
zetben. A területen szeptember elején Jochen Lorenzen, 
a BMW debreceni gyárának fejlesztési igazgatója és 
Andreas Pfleger, a BMW debreceni projektigazgatója 
vezették körbe a sajtó képviselőit.

Mint sorolták, először a Kommunikációs és a Training 
Center nő majd ki a földből; később olyan egységek is 
létrejönnek, mint a Press, Body, valamint a Paint Shop. 
Ezekben gyártják majd a karosszériaelemeket, valamint 
itt szerelik össze, majd fényezik az autókat. A területet 
úgy alakították ki, hogy a jövőben akár jelentős mérték-
ben is tudnak bővíteni. A fejlesztési igazgató úgy fogal-
mazott, 2023-tól a beruházás súlypontja Münchenből 
Debrecenbe költözik át.

A vállalat egyik kiemelt szlogenje a Safety First, 
vagyis a biztonság mindenekelőtt. Ezt nem csak az 
általuk gyártott autókra alkalmazzák, hanem az építke-
zési területre is. Mindenki a megfelelő védőfelszerelés-
ben, egy rövid munkavédelmi oktatás után tartózkodhat 
a helyszínen.

A kizárólag elektromos autók gyártására terve-
zett platformot Debrecenben használják először 
a világon. Itt „new class”, vagyis új generációs 
elektromos modellek készülnek majd. Az első 
járművek – a tervek szerint – 2025-ben gördül-
nek ki a gyárból. Évente mintegy 150 ezer BMW 
típusú autót gyártanak majd Debrecenben.

Habár a koronavírus lassította a fejlesztést, a 
vállalat egy pillanatra sem gondolkodott azon, hogy 
leállítsa a beruházást, és az eredetileg tervezett költ-
ségvetés sem változott: az autóóriás egymilliárd eurós 
befektetéssel építi fel debreceni gyárát. Mint a vezetők 
hangsúlyozták, az új gyár helyszínéül csak közép-kelet-
európai országokban gondolkoztak. Jochen Lorenzen 
úgy fogalmazott, lenyűgözte a debreceni városvezetés 
és az  EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési 
Központ gyorsasága és professzionalitása. Kiemelte, 
hogy ilyen együttműködést sehol sem tapasztaltak, s, 
mint mondta, a repülőtér közelsége, valamint az út- és 
vasúthálózat is megerősítette őket a döntésben.

Képzett szakembereket nem könnyű találni az 
autóiparban – jegyezte meg a gyárfejlesztési igazgató, 
hozzátéve: ugyanakkor bíznak a Debreceni Egyetem és 
a régió magas minőséget képviselő oktatási intézmé-
nyeiben. Emellett saját képzéseket is tartanak majd 
leendő dolgozóiknak.

A vállalatnak már 21 alkalmazottja van Debrecen-
ben, elsősorban a HR és az építési területen, de hama-
rosan újabb pozíciókat is meghirdetnek. A tervek szerint 
a jövőben több mint ezer alkalmazottra számítanak 
Debrecenben.

A debreceni gyárat úgy igyekeznek felépí-
teni, hogy az ne szennyezze a környezetet; az 
energiamegtakarítás és a fenntarthatóság ugyanis 
központi jelentőséggel bír a BMW-nél. Számos okos 
megoldást alkalmaznak majd az épületekben, emellett 
a BMW erőteljesen nyit a megújuló energiaforrások felé 
is.

Az elektromobilitás új korszaka 
Debrecenben kezdődik

Jochen Lorenzen és Andreas Pfleger körbevezették a területen a sajtó munkatársait

KORZÓ
GAZDASÁG
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Pluszforrások 
Tízmilliárd forint pluszforrást biztosít a 
kormány a debreceni Észak-nyugati Gaz-
dasági Övezet fejlesztéseire. A Magyar 
Közlönyben megjelent kormányhatáro-
zat szerint az ipari fejlesztési terület és 
az M35 autópálya új, Debrecen–Józsa 
csomópontja között 2×1 sávos út épül 
3 milliárd forintos állami támogatással. 
Az Észak-nyugati Gazdasági Övezet és 
Nagymacs közötti szintén 2×1 sávos 
utat építenek; erre 3,5 milliárd forintot 
biztosít a kormány. 3 milliárd forint jut a 
100 hektáros beszállítói ipari park feltáró 
útjára, a távközlési alépítményére pedig 
111 millió. Emellett 254 millió forintot 
biztosítanak egy földgázszállító vezeték 
kiváltására. 

Barcsa Lajos alpolgármester ennek 
kapcsán úgy fogalmazott, ezeket a 
beruházásokat eredetileg is tervezték, de 
amikor 2018-ban a kormány elfogadta az 
gazdasági övezet fejlesztéséről szóló ha-
tározatot, ezek vonatkozásában még nem 
rendelkeztek tervekkel és engedélyekkel, 
így nem lehetett tudni a forrásigényt.

O BŐVÍTI debreceni gyárát a Vitesco. Alig két hónapja volt a 
Vitesco Technologies legújabb, debreceni üzemének hivatalos 
megnyitója, és máris jön az újabb fejlesztés. A német cég debre-
ceni, 7000 négyzetméteres, zöldmezős beruházás keretében épü-
lő gyárának 47 milliárd forint értékű beruházásához a kormány 
10 és fél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A régió gyors növekedési ütemére és a helyi vállalatok pro-
fesszionális szolgáltatásigényére reagálva Debrecenben 
nyitotta meg új, bér- és HR-outsourcing szolgáltatóközpontját 
a NEXON. A debreceni irodában jelenleg 19 vállalat 6400 
dolgozójának bérszámfejtési feladatait végzik, de terveink 
között szerepel a folyamatos bővülés, további munkahelyek 
teremtése.

A NEXON több mint 30 éve meghatározó szereplője 
a hazai bér- és humánügyviteli szoftverfejlesztésnek és 
outsourcing szolgáltatásnak. Lehet, hogy az Ön bérpapír-
ján – vagy egyre inkább elektronikus bérjegyzékén is a 
NEXON logója szerepel, hiszen közel 3000 vállalat egymillió 
munkavállalójának bér- és HR-adatait kezelik, számfejtik 
NEXON-szoftverekkel. 

A regionális fejlesztési irányok és a hazai, valamint 
multinacionális zöldmezős beruházások helyszíne szük-
ségessé tette a NEXON budapesti központja mellett regi-
onális szolgáltatóirodák elindítását is. Ügyfeleik közvetlen 
kiszolgálása érdekében az eddigi négy regionális iroda 
mellett (Győr, Veszprém, Kecskemét, Nyíregyháza) 2021. 
szeptember 14-én ünnepélyesen megnyitották ötödik 
szolgáltatóközpontjukat Debrecenben.

„Célunk volt, hogy eddigi irodáink mellett olyan város-
ban indítsuk el új szolgáltatóközpontunkat, ahol az infra-
struktúra folyamatosan fejlődik. Debrecen pedig ilyen hely. 
Innovációra, technológiaváltásra képes nagyvállalatok, va-
lamint kis- és közepes vállalkozások szép számmal vannak 

jelen; számos kiemelt regionális partnerünk székhelye, akik 
számára HR-outsourcing szolgáltatást nyújtunk a tőlünk 
megszokott, magas szolgáltatásminőségben – mondta el 
köszöntőjében Sass Katalin a NEXON tulajdonosa, ügyve-
zetője.

A NEXON 1996-ban indította el bér- és HR-outsourcing 
tevékenységét. Nagyot változott a világ azóta: mára a 
munkavállalók elektronikus bérjegyzéket kapnak, így a 
szolgáltatás során jóval kevesebb papírt kell a nyomta-
táshoz és a borítékoláshoz elhasználni. Az adatforgalom 
biztonságos kommunikációs csatornán zajlik, a letölthető 
dokumentumokat pedig elektronikus aláírással látják el. A 
cég önkiszolgáló HR-megoldását és mobil applikációját a 
kiszervezett bérszámfejtést választó ügyfeleknek sem kell 
nélkülözniük, sőt egyre szélesebb körük alkalmazza. 

„Bátran kijelenthetem, hogy a NEXON élen jár a HR-
szakma digitalizációjának megteremtésében. 4. generációs 
rendszerünk a legkorszerűbb technológia alkalmazásával, 
mobilitást és teljesen új ügyfélélményt kínál. Hiszünk 
benne, hogy lehet élmény a HR, és ehhez a NEXON e-HR 
megoldásai diktálják a tempót. Előremutató fejlesztéseink, 
speciális szakértelmünk, és elkötelezett munkatársaink 
segítségével a jövőben is vezető humánügyviteli szolgálta-
tóként kívánunk jelen lenni Magyarországon. Ebben pedig 
jelentős mérföldkő a debreceni szolgáltatóközpontunk 
megnyitása.” – nyilatkozta Ocskay Szilárd a NEXON tulajdo-
nosa, ügyvezető igazgatója.

Debrecenben nyitotta meg új szolgáltatóközpontját a NEXON

www.nexon.hu
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Az olvasás rendkívül különös te-
vékenység. Mi visz rá valakit arra, 
hogy órákon keresztül csendben 
üljön, és bekötött papírlapokat 
nézegessen? Milyen elképzelések, 
gondolatok és érzések kötnek 
egyéneket és közösségeket az 
olvasáshoz, a könyvekhez?  
S mit jelent egy könyv elolvasá-
sa? Művelődést? Szórakozást? 
Az olvasó önmagára találását? 
Egy elérhetetlenül távoli világ 
átélését? A mindennapi valóságá-
tól való elszakadás lehetőségét? 
Az irodalomtudomány, a kultú-
ratudományok, a pszichológia 
és a művelődéstörténet újra és 

Parafrázisok
A debreceniek már tavaly megismerkedhettek a Fillér 
utcai boszorkányokkal. Nagy sikerrel, premier előtt 
vetítette ugyanis az Apolló még a Magyar Filmszüre-
ten a Boszorkányház című alkotást. A mozi közönsé-
gét elvarázsolta a film négy „boszorkánya”: azaz Kuna 
Kata, Mészáros Piroska, Bakos Éva és Fazakas Júlia. 
Ez utóbbi színésznőről kiderült az is, hogy nagyon 
sokoldalú: a színház és a film mellett a zene is közel 
áll hozzá, emellett tehetséges festő, és ékszereket és 
különleges babákat is készít. 

Fazakas Júlia kreativitása ezen túl is határtalan: a 
karanténos időszakban elindított egy sorozatot és hí-
res festményeket keltett életre. Ő maga szerepel a ké-
pein: beöltözött, festette, sminkelte magát, berendezte 
a lakását is a kép hátterének, majd lefotózta, készített 
egy fotómontázst az eredetivel, s kirakta a Facebook 
oldalára. Ezekből a varázslatos képekből nyílik sza-
badtéri tárlata Debrecenben a MagdaFeszten, október 
elsején, a Csapó utcai sétálóövezetben.

Szeret játszani? Van hol!
KönyvTársasJáték: a klub a társasjátékok iránt érdek-
lődő felnőtteket várja Méliusz-könyvtárban. Az ösz-
szejöveteleken megismerhetik a résztvevők az egyes 
játékok eszközeit, szabályrendszerét, és – természe-
tesen – ki lehet próbálni az összes játékot.

A társasjátékok között találhatók kooperatív játé-
kok, melyeknek legfontosabb jellemzője a játékosok 
együttműködésének segítése. Konstruktív játékokkal 
is lehet majd játszani, melyek a békés egymás mel-
lett élés játékai. Céljuk a játékosok saját farmjának, 
városának stb. fejlesztése. Vannak kompetitív játékok 
is, melyek célja a versengés, az első hely elérése.  
Az eseményeken egy játékmester segít majd, ha 
bármilyen kérdés felmerülne a játékokkal és a szabá-
lyokkal kapcsolatban.

A szervezők elsősorban csapatokat, baráti tár-
saságokat várnak, de a helyszínen is alakulhatnak 
újak. Az egyes alkalmakon a csapatokból egy-egy 
szerencsés játékosnak esély lesz társasjátékot is 
nyerni – például szeptember 27-én és október 25-én, 
hétfőn 16 és 18 óra között a Méliusz-könyvtárban! 
Keddenként pedig a TársasKedd (szeptember 28-án, 
15 és 19 óra között) várja a játszani vágyókat az 
Újkerti Könyvtárban. Ahogy a szervezők biztatják 
az érdeklődőket: „Akkor is gyere, ha még nincs kivel 
játszanod, nálunk megtalálhatod az igazit!”

A Déri Múzeum – Debreceni Iro-
dalom Háza A szépíró olvas című 
beszélgetéssorozatának szervezői 
írókat, költőket kértek fel, hogy 
valljanak arról, mit és hogyan ol-
vasnak. A beszélgetések a kortárs 
irodalom olvasásának népsze-
rűsítéséhez is hozzájárulhatnak 
azáltal, hogy olyan, alaposan 
talán ritkábban feldolgozott témát 
érintenek majd, amely széles körű 
érdeklődésre tarthat számot. 

Szeptember 29-én 19 órától 
Bereményi Géza íróval (képünkön) 
Juhász Tibor költő, író beszélget. 

Október 13-án Kiss Noémi írót 
Balajthy Ágnes irodalomtörténész, 
kritikus kérdezi, október 27-én pe-
dig Kukorelly Endrét Pótor Barna-
bás muzeológus, kritikus faggatja.

A szépíró olvas

újra beleütközik e kérdésekbe. 
A modern irodalomelméletek a 
szerző-mű-befogadó hármasságá-
nak viszonyából indulnak ki. 
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Csinszka
Ady utolsó szerelme Boncza Berta, aki zsenge, 20 
éves kora ellenére – vagy éppen ezért – nagyon mély 
benyomást tett a jóval idősebb Adyra. 1914-es talál-
kozásukat levelezés előzte meg, és végül egy évvel 
később házasság 
lett belőle, amihez 
az Ady-versekben 
Csinszkának becé-
zett lány apja nem 
adta beleegyezését. 
Csinszka élete vé-
géig vigyázza, majd 
ápolja a négyévnyi 
házasság után szél-
ütést kapott Adyt.

Ady Endre 
születésének 141., 
halálának közelgő 
100. évfordulója 
alkalmából a költő 
múzsája és felesége 
levelei, naplóbejegyzései alapján összeállított elő-
adással lép a közönség elé Mészáros Ibolya szept-
ember 19-én, vasárnap a Batthyány utca 24. alatti 
DESz24 udvarban, 19 órától. A programra a belépés 
díjtalan.

Jazz a Sikkben
Tízéves a Finucci Bros Quartet, és ezt a születésna-
pot egy kisebb turnéval ünneplik. A műfaj rajongói 
jól ismerhetik a kiváló muzsikusokból álló zenekart, 
melyet a Junior Príma-díjas jazz-gitárművész, Balogh 
Roland alapított. 

Több ízben turnéztak az Egyesült Államokban, 
lemezszerződést írtak alá New Yorkban az Indaba 
Music lemezkiadóval, és nemzetközi hírű sztárokkal 
játszottak együtt. Idén ősszel Debrecenben is fellép-
nek: a Sikk klubban, ahol a Köszönjük, Magyarország! 
program jóvoltából a közönség ingyenesen láthat-
ja-hallhatja őket. A koncert szeptember 29-én, 19 
órakor kezdődik a Domb utcai klubban.

Szemrevaló Filmfesztivál
A legjobb német filmeket vetítik az Apolló moziban 
október 9. és 13. között. Ezek sorában láthatjuk az 
Én vagyok a te embered (képünkön) című romanti-
kus sci-fi vígjátékot, mely Alma és Tom, a tökéletes 
kapcsolatra programozott humanoid robot egymásra 
hangolódásáról szól. Josef Hader és Hannah Hoekstra 
főszereplésével lesz látható az Arthur & Claire oszt-
rák tragikomédia, mely a fekete humor és az irónia 
szűrőjén át láttatja az élet súlyos kérdéseit. 

A Húgocskám című drámában Lisa, az egykor 
zseniális drámaíró abbahagyja az írást. Családjával 
Svájcban él, ikertestvére, Sven, a híres színházi szí-
nész pedig Berlinben. Mikor Sven leukémiás lesz, Lisa 
nem akarja elfogadni a sorscsapást, és mindent meg-
mozgat, hogy Sven újra színpadra állhasson, emiatt 
minden mást elhanyagol, még házasságát is kockára 
teszi. A Húgocskám volt Svájc idei Oscar-nevezettje, a 
Svájci Filmdíjon pedig öt díjat vihetett haza.

További részletek: www.apollomozi.hu

O MEGEMLÉKEZÉSRE, kiállításra és előadásra 
is invitálják az érdeklődőket idén ősszel a DAB-
székházba. Szeptember 22-én Valcsicsák Zol-
tánnal és Álmomban Bhutánban ébredtem című 
könyvével találkozhat a közönség. Szep-tember 
29-én a Múzsák és tanítványok körében című 
programon Nagy János (képünkön) emlékét idézik 
meg. Fiával, Nagy Tamással Bakó Endre iroda-
lomtörténész beszélget. Október 13-án Galánfi 
András Kossuth-díjas előadó-szobrászművész 
Önvallomás című kiállítását tekinthetik meg a 
látogatók. A művész előadóesttel is készül, ame-
lyet a magyar lírából szerkesztett, s az Egymásra 
fényképezett egek címet kapta. (A programok 
szerdánként 16.30-kor kezdődnek!)
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Ékszert árusítunk Önnek, de ez nem munka  
számunkra, sokkal inkább hivatás. 

Minden vásárlónk más és más, de a feladatunk 
mindig az, hogy segítsünk megtalálni számukra  
a tökéletes ékszereket. Ehhez elkötelezettség  
és odaadás kell, mi pedig igyekszünk mindig  
a legjobb tudásunk szerint cselekedni.

40 év tapasztalata birtokában nagy gonddal 
válogatunk és ajánlunk ékszert minden kedves vá-
sárlónknak. Családi vállalkozásunkat szenvedélyes 
szeretet fűzi az ékszerekhez. Bennünk és ékszere-
inkben nem fog csalódni.  
Ecsedi Ékszer – garancia a tökéletességre. 

– Ecsedi Ékszer

ECSEDI ÉKSZER
4025 Debrecen, Piac utca 57.
Telefon: +36 30 299 0952
Üzlet: +36 30 725 1160
www.ecsediekszer.hu • info@ecsediekszer.hu
facebook.com/ecsediekszer
instagram.com/ecsediekszer

A TÖKÉLETESSÉG 
ÉRZETE
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Egyediség, magas minőség, 
prémium kategóriás öltözék 
hölgyeknek és uraknak  
– ezt kínálja a bugattí shop. 

Hölgyeknek a német Lisa 
Campione márkánk kollekcióját 
ajánljuk, melynek fő sajátossága 
a yachting életérzés és  
a „tengeri jelleg”, emellett nagy 
hangsúlyt kapnak a casual  
és az elegánsabb darabok is.  
A márka rendkívül nőies, és 
részletgazdag modelljei 
különleges megjelenést 
biztosítanak viselőjének.

A német Pierre Cardin, Olymp, 
Casamoda, Venti és Claudio 
Campione márkáink az uraknak 
segíthetnek beszerezni ruhatá-
ruk elengedhetetlen darabjait. 
Az öltönyöktől és kabátoktól 
kezdve a kötöttárun keresztül 
egészen a vasalásmentes inge-
kig szinte minden rendelkezésre 
áll a tökéletes megjelenéshez.

Az alapdarabok mellett 
kínálatunkban természetesen 
megtalálhatók a nélkülözhetet-
len kiegészítők is, legyen az egy 
sál, nyakkendő, táska vagy egy 
öv, melyek segítségével tetőtől 
talpig fel tudjuk öltöztetni vá-
sárlóinkat.

BUGATTÍ SHOP
4025 Debrecen, Piac u. 41
Telefon: +36 30 690 8865 

www.tukorfashion.hu
tukoruzletek@gmail.com

Stílus és időtlen minőség 
egy helyen – bugattí shop

CH
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A Silver ékszer sikere a vásárlók 
több évtizedes bizalmán alapul. 
Az arany- és ezüsttermékek 
forgalmazásánál különösen fon-
tos a vásárlók biztonságérzete. 
Garantáljuk, hogy az üzletünk 
választékában található éksze-
rek a legmagasabb színvonalat 
képviselik és annyit érnek, 
amennyiért kínáljuk Önnek.  

A negyedszázados folyamatos 
ékszerpiaci jelenlét, a több ezer 
elégedett vásárló bizonyság 
arra, hogy a SILVER ÉKSZER 
egyet jelent a szakértelemmel 
és a megbízhatósággal. 

Csapatunk Önért dolgozik. Cé-
lunk, hogy közösen megtaláljuk 
az Ön ízlésének és stílusának 
megfelelő ékszert, akár egyedi 
különleges kívánságok teljesí-
tésével is. Nagy hozzáértéssel, 

tapasztalattal és szeretettel 
teszünk eleget házasulandó 
párok egyedi kéréseinek.

Évtizedes szakmai tapaszta-
lat, divatérzékenység, ízlés, 
kifinomult elegancia. Ez várja, 
ha benéz hozzánk és szó szerint 
ragyogni fog!

Silver ékszer – egyedi, különle-
ges arany, ezüst és nemesacél 
ékszerek forgalmazója.

SILVER ÉKSZER
4024 Debrecen, 

Piac u. 16.
Telefon: +36 30 507 94 94

www.silverekszerdebrecen.
hu

silverdebrecen@gmail.com
Nyitva: H.-P.: 9.00-17.30

Szo.: 9.00-13.00

Megvalósítjuk álmait! 

Tradíció és izgalmas 
újdonság.  
A Silver ékszerben ezek 
egymást nem kizáró, 
hanem erősítő fogalmak. 
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KÖNYVSZALON
4024 Debrecen, Piac u. 26/B.
Nyitva: H.-P.: 9-18 • Szo.: 9-13
Itt böngéssz a választékban:  

https://debrecen.konyvszalon.hu/

Új, hangulatos terekkel, a debreceni és környék-
beli olvasók érdeklődésére szabott választékkal 
épp egy éve nyitotta meg kapuit a Könyvszalon 
Debrecenben, a Piac utca 26. szám alatt!  

Személyes atmoszféra, új színek, új élmények 
váltak elérhetővé több mint 30 000 válogatott 
kötet mellett, és persze jár mellé a kedvesség és 
a jól ismert mosolyok! Hétfőtől szombatig várja 
olvasóit a bolt csapata, nagyszerű ajánlatokkal. 

Az egyedi kialakítású bolt nem csupán különleges 
tereivel, gyereksarokkal, széles kínálatával és von-
zó könyvakcióival lopta be magát a könyvrajon-
gók szívébe, hanem a méltán népszerű Klubshop 
szolgáltatásával is. 

Megnéznéd még otthon, mi kapható a boltban? 
Könnyedén megteheted. Nem jut időd bemenni, 
de mégis a debreceni boltból szeretnél rendelni?  
A könyvszalon Klubshop oldalán online elérhető  
a bolt teljes kínálata, így akár éjszaka is barangol-
hatunk virtuálisan kedvenc polcaink között.

Nézz be te is, válassz egy jó történetet,  
és töltsd fel a lelked minden nap!

NÉZD ÚJ SZEMMEL!  
Könyvesbolt, közösségi tér 

és új élmények 
Debrecen szívében
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Az ezredik éjszaka
Felnőtteknek szánt tündérmesét láthatnak a debrece-
niek a Batthyány utca 24. alatt. Dorde Lebovic:  
Az ezredik éjszaka című darabját szeptember 30-án 
19 órától mutatja be a DESzínház Alkalmi Társulata.

A szerző, Dorde Lebovic a XX. századi szerb 
drámairodalom jelentős alakja, akinek ezt a művét 
előszeretettel játsszák a mai napig is a magyar szín-
házak. Abszurd helyzetteremtő, szelíd humorú szö-
vege lehetőséget kínál a kísérletezésre. A DESzínház 
Akalmi Társulata most – nyolc év távlatából – má-
sodszor vágott bele ebbe a vállalkozásba. Szándékuk 
szerint az előadás felveti a jóság-gonoszság dilem-
máját, mesés világot teremtve cseppet sem mesés 
világunkban.

A darabot Vujicsics Sztoján fordította. Az előadást 
Katona Lóránt, Kiss Milán, Lukovszki Judit, Marczin I. 
Bence és Mester István készítették.

A játék után kötetlen szakmai beszélgetésen vehet 
részt a közönség.

Indul az új komolyzenei évad
Szeptember–október folyamán hárombérletes hang-
versenyre várja közönségét a Kodály Filharmonikusok 
és Kodály Kórus a Kölcsey Központ Nagytermébe. 
Szeptember 21-én a Tripla W hangverseny izgalmas 
összeállítást ígér, Wagner és Weiner Leó mellett a 
kortárs Wolf Péter Cine-fónia (Zene egy még el nem 
készült filmhez) darabja lesz hallható Kovács László 
vezényletével. Október 19-én Brahms grandiózus 
Német requiemjét adja elő a Kodály Filharmonikusok 
és Kodály Kórus. A mű szólistái Csővári Csilla és Ko-
vács István, vezényel Káli Gábor. Október 26-án indul 
útjára a Brahms-sorozat Kollár Imre vezényletével: a 
D-dúr hegedűversenyt Bodor János közreműködésé-
vel hallgathatja meg a közönség, a koncert második 
felében pedig a III. szimfóniát adja elő a zenekar.

Szeretnél magad építeni egy versenyautót, egy 
dinoszauruszt vagy egy repdeső madarat? Kell-e 
félnünk a szikráktól és a villámoktól? Ki lehet-e venni 
egy banán DNS-ét? Izgalmas kérdésekre kaphatnak 
választ azok a gyerekek, akik jelentkeznek az Agóra 
októbertől induló klubfoglalkozásaira, az élményköz-
pont weboldalán keresztül. A természettudományos 
klubokban a diákok két korcsoportban fedezhetik 
fel a természet csodáit, bepillanthatnak a fizika, 
kémia, biológia, környezettudomány és a csillagászat 
rejtelmeibe. Az alsó tagozatosoknak szóló roboti-
kaklubokba a legmodernebb, WeDo Robotics 2.0 
készletek segítségével a kisebbek is készíthetnek 
robotokat, elsajátíthatják a programozás alapjait, és 
felfedezhetik, hogyan működnek a különféle gépek és 
berendezések.

Az Agóra októbertől ismét indít csillagászati 
szakkört is, amelyen a nemzeti csillagászati-űrfizikai 
versenyre készítik fel a matematika és fizika terén 
tehetséges, a csillagászat és az űrkutatás iránt 
érdeklődő középiskolás diákokat. A versenysorozaton 
legjobb teljesítményt nyújtó fiatalok alkotják majd 
a magyar olimpiai keretet, akik azután megkezdik 
felkészülésüket a 2022-es Nemzetközi Csillagászati 
és Asztrofizikai Diákolimpiára.

Októbertől újra Agóra klubok

ÉLET, IDŐ, ARC: fekete-fehér képeken mutatja 
meg a világot a debrecenieknek Gál András.  
A fotóművész tárlata az Élettudományi Galériá-
ban látható.
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Debrecenben készül  
az ország burgere
Szeptember 25-én a cívisváros ad otthont az első 
Szaft ’N Burger hamburgersütő versenynek, ahol a 
profik között Az ország burgere cím is gazdára talál. 
A szervezők célja, hogy hosszú távon Debrecen vá-
rosában minden évben összegyűljenek a hamburger 
magyarországi szerelmesei. Az esemény ötletgazdája 
egy Debrecenhez közeli családi gazdaság, akik – 
egyedülálló módon – a Hortobágyon tartott Angus 
marhákkal szeretnék a prémium marhahús piacán 
az észak-amerikai importtal szemben felvenni a 
versenyt. 

Az eseményre nem csak a szakmában dolgozó-
kat várják: lesz egyéni verseny amatőröknek, lehet 
indulni – a marhahúson túl – más alapanyaggal is a 
freestyle kategóriában, de lesz junior megmérettetés 
is. Azt pedig előzetesen lehet sejteni, hogy a baráti 
társaságok, céges csapatok, családi csapatok között 
népszerű lesz a csapatverseny, ennek köszönhető-
en az esemény – a szakmai tartalom és a minőség 
bemutatása mellett – egy jó hangulatú piknikké is 
válhat a debreceni Békás-tó partján.

A víz szerepe az egyiptomi 
építészetben
Folytatódik a korábbról már ismert, mélyszimbológiai 
sorozat a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban szept-
ember 21-én, kedden 17 órától. Az első előadást 
Sörös István, a Vízben álló piramisok, lebegő kövek 
című könyv szerzője tartja, majd Incze László építész, 
szimbológus egészíti ki a hallottakat, a piramisok és 
obeliszkek jelképi és vallástörténeti vonatkozásaival, 
valamint az egyiptomi szimbólumkör feltárásával.

Orosz Zenei Fesztivál
2021-ben, a Budapest és Tihany mellett Debrecenben 
megrendezett fesztiválon Csajkovszkij lesz fókuszban. 
A szerző születésének tavalyi, 180. évfordulóját nem 
volt lehetőség teljes körűen megünnepelni – az idei 
fesztivál ezt is hivatott bepótolni. Csajkovszkij mellett 
Prokofjev, Rachmaninov és Muszorgszkij művei csendül-
nek fel a debreceni programokon, igazán színes palet-
táját felvonultatva az orosz zeneművészetnek. A feszti-
vál nagykoncertje egybeesik a Kodály Filharmonikusok 
hagyományos zenevilágnapi hangversenyével: október 
1-jén Csajkovszkij-remekműveket – a D-dúr hegedűver-
senyt és a VI. szimfóniát hallgathatja meg a közön-
ség – Kállai Ernő hegedűművész közreműködésével, 
Kollár Imre vezényletével. Október 5-én, a különleges, 
háromkoncertes Zongoramaratonon az orosz történetek 
lesznek a középpontban, kétzongorás, négykezes, illetve 
szóló zongoraművek formájában. Utóbbi koncert közre-

Vadlovak
A hortobágyi Pentezug Magyarország egyik utol-
só érintetlen vadonja, ritka növények, madarak és 
a veszélyeztetett vadlovak otthona. Korbely Attila 
és Ozogány Kata négy évszakon keresztül követte 
Pentezug lakóit, megörökítették a Przewalski-lovak rit-
ka, rejtett pillanatait. Képeik nagy része forgatásokon 
használt RED kamerával készült, melyekből cikk jelent 
meg a National Geographic hasábjain. Megmutatják a 
pusztát elborító kamillatengerbe született csikókat, a 
fiatalok pajkos játékát, a háremüket vadul védelmező 
csődörök vérre menő csatáit. A hajnali párás képeken 
szinte érezzük a dermesztő hideget, mikor az októberi 
levegő megtelik a darvak hangjával, és gyöngysorként 
rakódik ki az ökörnyálszálakra a jég.

Ez a különleges fotókiállítás a Hortobágy szívéből 
szeptember 21-éig látható a Kölcsey Központban.

működője a fesztivál művészeti vezetője, Szabó Marcell 
zongoraművész, valamint Pregun Tamás és Balogh 
Ádám. Társrendezvények kísérik az idei koncerteket is: 
felolvasóestre, kiállításra és balettfilm-vetítésre is várja 
a debrecenieket a fesztivál társszervezője, a Kodály 
Filharmónia Debrecen. A legtöbb esemény 500 forintos 
regisztrációs jeggyel látogatható.
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Ez már a nyolcadik évad, hogy ismét láthatjuk a leg-
jobb rövidfilmeket: a filmszemle helyszíne – hagyomá-
nyosan – az Apolló mozi lesz október 15-én és 16-án, 
pénteken és szombaton.

E két napon át fiatal és független filmesek legújabb 
filmjeit láthatja majd a debreceni közönség. Hogy 
mely alkotások kerülnek a vászonra, arról a Malter ál-
landó zsűrije – Váró Kata Anna filmkritikus, egyetemi 
oktató; Fejér Tamás, a Malter Fesztivál díjátadójának 
otthont adó Apolló mozi vezetője, valamint Szénási 
Miklós író, újságíró, a dehir.hu főszerkesztője – már 
meghozta a döntést. 

Ahogy Hutanu Emil, a fesztivál főszervezője 
nyilatkozta, a mezőny most is erős lesz, és aki szeret 
mozizni, annak már csak azért is érdemes betervezni 
magának ezt a programot, mert ezeket a filmeket 
nem lehet megtalálni a videómegosztó csatornákon – 
a versenyfilmek csak fesztiválokon érhetők el.

A Malter Fesztivál támogatói szintén ítéletet 
mondhatnak az Apolló moziban, ők is átadják az ál-
taluk legjobban kedvelt filmnek különdíjukat – nyilat-
kozta a rendezvény megvalósításában nagy segítsé-
get nyújtó Debreceni Egyetemi Színház vezetője, Lakó 
Zsigmond. Emellett 2021-ben is voksolhat a közön-
ség: a vetítések alatti szavazáson kiderül, melyik film 
lesz a közönség kedvence az új sorozatból!

A fesztivál 100 forintos regisztrációs jeggyel láto-
gatható; ezt a mozi weboldalán online lehet foglalni 
október 2-ától, illetve személyesen a jegypénztárban. 

Idén is lesz Malter Filmfesztivál
(Napijegy van, tehát egy foglalás egy napra érvé-
nyes!) A vetítések helyszíne a Kertész Mihály-terem.

Október 15., péntek
O 17 óra: Nemzetközi kitekintő blokk (65 perc).  
Coo – Coo (Svetlana Belorussova), Der Wachter (Albin 
Wildner), Ballerinas do not eat (Iris Katsoula)
O 18.30: Magyar versenyfilmblokk I. (81 perc): 
Csendes környék, Végtelenben a kettő, Szünet, A kő, 
Hanna bisztrója
O 20.15: Magyar versenyfilmblokk II. (81 perc): 
Quarantine Set, Medence, Emlék, Dilemma, Még em-
lékszem, Escape Velocity, Transzvarieté

Október 16., szombat
O 13.30: Nemzetközi kitekintő blokk (68 perc): 
Elephant Director (Suzanna Zawieja), Myrtle (Patricia 
McCormack), Escape from a good prison (Erik Jasan), 
My Gypsy Road (Vilma Kartalska)
O 15 óra: Magyar versenyfilmblokk I. (90 perc): Disz-
kó diktátor, Valahogy így, Mint egy haiku, Pannónia 
dicsérete
O 17 óra: Magyar versenyfilmblokk II. (91 perc): 
Lótusz, Agapé, Match, My Story – Az én történetem, 
Olyan dolgok, Papa úszni tanít
O 19 óra: Díjátadó ünnepség, majd a győztes ver-
senyfilmek (1–3.) levetítése
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Debrecen egykori szőlőskertjében, az Érmelléken ismét ünnepre ké-
szülnek. A bihardiószegi Padalja-sor pinceajtóiról lekerülnek a lakatok, 
borosgazdák várják a vendégeket, és Bakatort, Királyleánykát, Musko-
tályt, Rizlinget töltenek a poharaikba. A völgyben megbúvó présházak 
teraszán muzsika szól, vidám nótázás és poharak koccintása hallatszik 
mindenhonnan. A gyerekek szőlőt préselnek, isszák a kicsorgó édes 
mustot. A bográcsokban rotyog a gulyás, a kemencében sül a marhahús; 
pompás illatok úsznak a levegőben. 

A szőlőhegyen fürtöktől roskadoznak a szőlővesszők, a vendégek 
kétlovas kocsira szállva szemlélik a termést, gyönyörködnek a szőlővel 
borított domboldalakban. A Szent Orbán-táblánál a kosaraikból előkerült 
sajtot törve, szőlőt szemelgetve, bort kortyolgatva nézik, hogy bukik alá 
a Nap a létai templomtorony irányában.

Igazi nosztalgikus szombati nap lesz ez – utazás vissza a boldog 
békeidőkbe – szeptember 25-én 11 és 21 óra között. 

Részletes program: www.fonixinfo.hu

Egy kis életmű
Nagyváradon nyílt kiállítása e 
címmel a debreceni fotóművész-
nek. Máthé András alkotásait a 
várban, az Euro Foto Art Galéria, 
Nagyvárad-Románia FIAP Kiállítási 
Központban található galériában 
láthatják az érdeklődők a váradi és 
a debreceni fotóművészek három 
évtizedes partnerségi évfordulójá-
nak jegyében.

Újvárad a 
Méliuszban
Először jár Debrecenben újjáala-
kulása óta a Várad folyóirat 
szerkesztősége. Az Újvárad címen 
idén elindult nagyváradi periodika 
szerkesztőivel a lap célkitűzéseiről, 
az alakulás okairól és körülmé-
nyeiről, az új lapszámok jellegé-
ről, struktúrájáról hallgathatnak 
beszélgetést az érdeklődők a 
Méliusz-könyvtárban szeptember 
22-én, szerdán 17 órától.

Borünnep az Érmelléken

A csodálatos színekben pompázó hármashegyaljai erdő szépsé-
gével, az aranyló ősz jegyében várja a családokat és a gyerme-
keket a Zsuzsi erdei vasút az előttünk álló napokban-hetekben.

Szeptember 18.
KISVASÚTRA FEL! A családokat és a gyermekeket, egy teljes 
napot átölelő játékos programokkal várják a hármashegyaljai 
pihenőerdőbe. A nap folyamán központi szerepet kap a gyalo-
gos- és a kerékpáros-alapszabályok betartása és gyakorlása, 
valamint a biztonságos közlekedés alapgondolata is, miközben 
a kicsiket és nagyokat kisvasúti terepasztallal és vidám inter-
aktív vetélkedőkkel is várják. 

Szeptember 19.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK NAPJA. A 139 éves Zsuzsi erdei 
vasút szerves részét képezi a város történelmi örökségének, 
hiszen a pezsgő turisztikai és kulturális életben fontos szerepet 
betöltő közlekedési és műemléki eszköz A nap folyamán hangot 
kap a csapókerti városrész érték-kultúrája; lesz kisvasút-
történeti kiállítás, és a magyar hagyományokat őrző kreatív 
foglalkozások sem maradhatnak el a fenntarthatóság és az 
erdőtisztelet jegyében. 

Szeptember 25.
SZÜRETI MULATSÁG. Az őszi időszak egyik legvidámabb 
hangulatú programján népi hagyományok felidézése mellett, 
a természet szeretete és védelme, a környezettudatos gon-
dolkodás, valamint a hármashegyaljai pihenőerdő flóra- és 
fauna-értékvilága egyaránt szerepet kap ezen az eseményen. 
Természetesen a szüreti táncház hangulatáról sem feledkeznek 
meg. A talpalávalóról, a Törköly Zenekar gondoskodik, míg a  
Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület vidám szüreti műsorral 
és hagyományőrző vetélkedőkkel várja a családokat. Az érdek-
lődők megismerkedhetnek a szőlőpréselés technikájával és a 
zsinórozás fortélyaival, míg a kicsiket és a nagyokat klasszikus 
népi játékokkal, valamint kreatív foglalkozásokkal várják.

Szeptember 26.
TURISTÁSKODJ ITTHON! Sokszor észre sem vesszük, mennyi 
érték található körülöttünk: Debrecenből sem kell mesz-
szire menni, szinte karnyújtásnyira tőlünk olyan lehetőségek 
várják a családokat, melyek életre szóló élményt nyújthatnak. 
A Turizmus Világnapjához kapcsolódó program célja, hogy 
természetteljes élményekben gazdag pillanatokkal töltődjünk 
fel Erdei Nóra turisztikai szakember és Varga Edit környezeti 
nevelő szakvezetésével.
Továbbirészletek: 
www.zsuzsivasut.hu, www.facebook.com/ZsuzsiVasut

Programok a Zsuzsival
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O Szeptember 14–19.
Térey Könyvünnep. Kortárs debrece-
ni alkotók, különleges irodalmi értékek 
bemutatása több helyszínen.

O Szeptember 18., szombat
Állatkert-történeti szakvezetés a 
Nagyerdei Kultúrparkban.

O Szeptember 18., szombat
Kisvasútra fel! Játékos programok 
családoknak a hármashegyaljai pihe-
nőerdőben a Zsuzsi erdei vasúttal.

O Szeptember 18., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Szeptember 18., szombat, 10.30
Diafilmvetítés. Mesés délelőtt 
diafilmvetítéssel, papírszínházzal, 
mesemondással az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 18., szombat, 15.30
Térey János: Boldogh-ház, 
Kétmalom utca. A hosszúlépés.já-
runk? és a debreceni Csokonai Színház 
közös sétaszínháza.

O Szeptember 18., szombat, 16 óra
Tóth-Máthé Miklós-emlékese-
mény. Zenés felolvasóest az író-
színművész halálának évfordulóján a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 18., szombat, 17 óra
Kertbarát szüreti mulatság a 
Homokkerti Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 18., szombat
Vidámpark-történeti szakvezetés 
a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Szeptember 19., vasárnap
Kulturális örökségünk napja. Ve-
zetett túra és kiállítás a kisvasút-
történeti értékekről és emlékekről 
a Zsuzsi erdei vasúttal.

O Szeptember 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a színházteremben. 
Az Égig Érő Fa – a Játszó-
színházban.

 O  Szeptember 21., kedd, 16.30
Nézőpont. A Medgyessy Ferenc 
Gimnázium és Művészeti Szak-
gimnázium diákjainak kiállítása a 
Simonffy utcai Ifiházban.

O Szeptember 21., kedd, 17 óra
Szimbológia-előadás – A víz sze-
repe az ókori egyiptomi építészet-
ben a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 21., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 19 óra
A Debreceni Egyetemi Színház 
nyílt tréningje a DESZ-teremben.

O Szeptember 21., kedd, 19.30
Tripla W. A Kodály Filharmoniku-
sok koncertje a Kölcsey Központ 
Nagytermében.

O Szeptember 22., szerda, 10 és 14 
óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a színházteremben. Az Égig 
Érő Fa – a Játszószínházban.

O Szeptember 22., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O A LIBAPÁSZTORLÁNY törté-
netét a Vojtina Bábszínházban 
újra láthatják a gyerekek

Programok            időrendben

O Szeptember 19., vasárnap, 19 óra 
Csinszka – a Borostyán Produkció 
szervezésében a DESz24 udvarán.

O Szeptember 20., hétfő, 10 és 14 
óra Vojtina Bábszínház: Az Égig 
Érő Fa. 

O Szeptember 20., hétfő, 14 óra
Józsai díszítőművészeti szakkör a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 20., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületé-
nek foglalkozása a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 20., hétfő, 16 óra
Gerinctorna gyógytornász vezeté-
sével a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 20., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a színházteremben. Az Égig 
Érő Fa – a Játszószínházban.

O Szeptember 21., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti 
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 21., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub fel-
nőtteknek az Újkerti Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 16 óra
Fábián Pál Versvilág című köny-
vének bemutatója a Benedek Elek 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 16.30
Trianon Amerika szemszögéből. 
Glant Tibor történész vetített 
képes előadása és tárlatvezetés a 
HATÁr-sorSOK című időszaki kiállítá-
son a Déri Múzeumban.

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

Minden, amit a Nordic 
Walkingról tudni kell. Oktatás 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben, majd közös séta. Időpon-
tok: szeptember 16., 21., 23., 28., 
30. Október 5., 7., 12., 14., 19., 21., 
26., 28. A foglalkozások mindig   
15.30-kor kezdődnek.
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O Szeptember 22., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 22., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 22., szerda, 17 óra
Újvárad lapbemutató. Beszélgetés 
a Várad folyóirat szerkesztőségé-
vel a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 22., szerda, 18.15.
Életreform Klub Esték. A bolygók ha-
tása érzelmi és anyagi stabilitásunkra. 
Előadás, beszélgetés Borsos Lász-
ló asztrológussal az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 22., szerda, 19 óra
Oswald és Zénaide vs 2. Alkalmi 
társulat előadása a DESz24-ben.

O Szeptember 22., szerda, 19 óra
Vidám kísértet. Vígjáték két rész-
ben a Pódium Színház előadásá-
ban a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O Szeptember 23., csütörtök, 10 és 
14 óra 
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a színházteremben. Az Égig 
Érő Fa – a Játszószínházban.

O Szeptember 23., csütörtök, 11 óra
Nyelvek Európai Napja. Játékos 
feladatok, fejtörők Európa nyel-
veivel, gasztronómiájával és építé-
szetével kapcsolatban az István Úti 
Könyvtárban.

O Szeptember 23., csütörtök, 16 óra
Slágercsütörtök a Táncdalfeszti-
válok dalaival. Az anzX zenekar és 
vendégei az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 23., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 23., csütörtök, 17 óra
Kocsis László 2084 című köny-
vének bemutatója a Méliusz-
könyvtárban.

O Szeptember 23., csütörtök, 18 óra
Kulisszák. Ráckevei Anna beszél-
getéssorozata a Csokonai Irodalmi 
Laborban.

O Szeptember 23., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Mózes 
első könyve. Restás László elő-
adása a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 24., péntek, 10 és 14 
óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a színházteremben. Babus-
gató – a Játszószínházban.

O Szeptember 24., péntek, 14 óra
A Pál utcai fiúk – bérletszünet.  
A Csokonai Színház előadása a 
Lovardában.

O Szeptember 24., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Könyv-
tárban.

O Szeptember 24., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 24., péntek, 15 óra
Híres magyar emigránsok – Tóth 
Pál helytörténész előadása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 24., péntek, 17 óra
Az Opera Éve – Ujvárosi Andrea 

operaénekes előadásai a Méliusz-
könyvtárban.

O Szeptember 24., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Szeptember 24., péntek, 17 óra
A cívisváros régészeti öröksége – 
A római császárok idején.  
Az elmúlt évtizedek új kutatásait be-
mutató régészeti előadás-sorozat a 
Déri Múzeumban.

O Szeptember 24., péntek, 15 óra
Rendhagyó Kutatók Éjszakája. 
Programok az Agórában.

O Szeptember 24., péntek, 19 óra
A Pál utcai fiúk – bérletszünet.  
A Csokonai Színház előadása a 
Lovardában.

O Szeptember 25., szombat
Szüreti Mulatság. A szőlőpréselés 
technikája, a zsinórozás fortélyai, 
táncház, borkóstoló a Zsuzsi erdei 
vasúttal.

O Szeptember 25., szombat
Szaft ’N Burger hamburgersütő 
verseny a Békás-tó partján.

O Szeptember 25., szombat, 10.30
Hol volt, hol nem volt… Mesés 
foglalkozás a népmese napja 
alkalmából az Újkerti Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 25., szombat, 11 óra
Bakator bor- és gasztroterasz 
Bihardiószegen, a Padalja-pincesor-
ban.

O Szeptember 25., szombat, 16 óra
Debreceni Magyarnóta Egyesület 
nótaestje a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O Szeptember 25., szombat, 14 óra
A Pál utcai fiúk – bérletszünet.  
A Csokonai Színház előadása a 
Lovardában.

O Szeptember 25., szombat, 19 óra
A Pál utcai fiúk – bérletszünet.  
A Csokonai Színház előadása a 
Lovardában.

O Szeptember 26., vasárnap
Turistáskodj itthon! A turizmus 
világnapjához kapcsolódó program a 
Zsuzsi erdei vasúttal.

O Szeptember 26., vasárnap, 7 és 14 
óra között

O ÁLMOMBAN BHUTÁNBAN ÉBREDTEM. Valcsicsák Zoltán úti be-
számolója és könyvbemutatója a DAB-Székházban szeptember 22-én. 
Fotó: a Tigrisfészek Kolostor a bhutáni építészet jellegzetes jegyeivel
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Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O Szeptember 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés 
János, avagy az ördög három 
arany hajszála – a Színházteremben. 
Babusgató – a Játszószínházban.

O Szeptember 27., hétfő, 10 óra
Babusgató. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Játszószínházban.

O Szeptember 27., hétfő, 14 óra
Józsai díszítőművészeti szakkör a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 27., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületé-
nek foglalkozása a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 27., hétfő, 16 óra
KönyvTársasJáték. Klub a társasjá-
tékok iránt érdeklődő felnőttek-
nek a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 27., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász vezeté-
sével a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 27., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 27., hétfő, 20 óra
Koncz Zsuzsa-koncert a Kölcsey 
Központban.

O Szeptember 28., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a Színházteremben. A csúnya 
kislány – a Játszószínházban.

O Szeptember 28., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Szeptember 28., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti 
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 28., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub fel-
nőtteknek az Újkerti Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 28., kedd, 16 óra
Rákóczi-emlékek a Tiszántúlon és 
a Partiumban. Kotricz Tünde fotó-
művész vetített képes előadása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 28., kedd, 17 óra
Író-olvasó találkozó a Nők a cek-
kerben című kötet írójával, Döme 
Barbarával a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 28., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 29., szerda, 10 és 14 
óra 
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a Színházteremben. A csúnya 
kislány – a Játszószínházban.

O Szeptember 29., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 29., szerda, 14 óra
Megemlékezés az aradi vértanúk-
ról – dokumentumfilm-vetítés a 

Nagy Imre Társaság szervezésben a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 29., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 29., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 29., szerda, 16.30
Emlékezés Nagy János tanár úrra 
a DAB-székházban.

O Szeptember 29., szerda, 17 óra
A múlt nyomában sorozatban: Ezen 
a helyen állt… – Irodalmi múltunk 
és Debrecen. Beszélgetés Horváth 
Péter helytörténeti kutatóval a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 29., szerda, 17 óra
Újragondolva. A Medgyessy Ferenc 
Középiskola diákjainak rendhagyó 
tárlatvezetése a Medgyessy Ferenc 
Emlékkiállításon.

O Szeptember 29., szerda, 18.15
Életreform Klub Esték. Nyílt nap, 
reikikezelések, életmód-tanács-
adás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 29., szerda, 19 óra
Képzelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról. A Spirit Színház elő-
adása a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O Szeptember 29., szerda, 19 óra
A szépíró olvas – irodalmi beszél-
getéssorozat. Bereményi Géza íróval 
Juhász Tibor író, költő beszélget a Déri 
Múzeumban.

O Szeptember 30-ától
Programok a digitális planetári-
umban az Agórában.

O Szeptember 30., csütörtök
A magyar népmese napja. Mese-
mondás, vetélkedők, kézműves foglal-
kozás, egész napos program a DEMKI 
Tímárház-kézművesek házában.

O Szeptember 30., csütörtök, 10 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: A libapásztor-
lány – a Színházteremben. 
A csúnya kislány – a Játszószín-
házban.

O Szeptember 30., csütörtök, 10 óra
Mese zenékkel kicsiknek. A Művészi 
Zene Kör interaktív koncertje a 
mese és a zene világnapja alkal-
mából Újkerti Közösségi Házban.

O SZÍNEKRE HANGOLVA. Czibere Ágnes képzőművész kiállítása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi Térben október 1-jéig látható. 
Fotó: Szőlősi Zsombor
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O KIRÁNDULÁSOK, szabadtéri programok várják a családokat ezek-
ben a hetekben is a Zsuzsi erdei vasúttal

O Szeptember 30., csütörtök, 10.45
Mesetarisznya – népmese napi 
játszóház óvodásoknak az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 30., csütörtök, 11 óra
Nyelvek európai napja. Játékos 
feladatok, fejtörők Európa nyel-
veivel, gasztronómiájával és építé-
szetével kapcsolatban az István Úti 
Könyvtárban.

O Szeptember 30., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 30., csütörtök, 17 óra
Fókuszban a Holló László Em-
lékház. A Medgyessy Ferenc Kö-
zépiskola diákjainak rendhagyó 
tárlatvezetése a Holló László Em-
lékházban.

O Szeptember 30., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Mózes 
második könyve. Szilvási András 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 30., csütörtök, 19 óra
Az ezredik éjszaka. DESz-Alkalmi 
társulat előadása a DESz24-ben.

O Október 1–5.
Magdafeszt. Szabó Magda előtt 
tisztelgő eseménysorozat a Csoko-
nai Irodalmi Laborban.

 O  Október 1-16.
A Nagyerdő hete. Ezerszínű Nagyer-
dő – kiállítás Hercz Emese termé-
szetfotóiból a Petőfi Emlékkönyvtár 
és Közösségi Térben.

O Október 1., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Október 1., péntek, 14 óra
Idősek hónapja programsorozat 
ünnepélyes megnyitója az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Október 1., péntek, 16.30
Családi zenedélután. Népi hang-
szerek megszólaltatása Horváth 
Zsuzsa népzenetanárral a Déri 
Múzeumban.

O Október 1., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Október 1., péntek, 19 óra
A Kék Kód Blues Band koncertje a 
DESz24 udvarán.

O Október 1., péntek, 19.30
Koncert a zene világnapján. A Ko-
dály Filharmonikusok koncertje 
az Orosz Zenei Fesztivál keretében a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Október 2., szombat, 11 óra és 
13 óra Családi foglalkozás a 
DigITérben az Agórában.

 O  Október 3–31.
Friss Termés – 30. Hajdú-Bihar 
Megyei Tárlat a Kölcsey Központ 
Bényi Árpád-termében.

O Október 3., vasárnap, 10 óra
Párizsi absztraktok: Abstraction-
Création. Egyedülálló nemzetközi 
tárlat a Modemben.

O Október 3., vasárnap 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacssá-
gok. Ismeretterjesztő programso-
rozat az Agórában.

O Október 4–8.
A Nagyerdő hete – állatiNAGYerdő. 
Verses, mesés játékok a Méliusz 
Konténer Könyvtárban a Nagyerdőn.

O Október 4–9.
„Zsákbamacska” kölcsönzés az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából 
a Petőfi Emlékkönyvtár és Közösségi 
Térben.

 O  Október 4–10.
A Nagyerdő hete. Könyvbe zárt 
Nagyerdő a Méliusz-könyvtárban.

 O  Október 4–10.
A Nagyerdő hete. Nyári örömök a 
régi Nagyerdőn – minikiállítás 
fotókból, dokumentumokból a 

Méliusz Konténer Könyvtárban a 
Nagyerdőn.

O Október 4–10.
Állatok világhete a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Október 4., hétfő
A Nagyerdő hete. Az erdő álma 
természetvédelmi-irodalmi vers-, 
próza- és meseíró-pályázat, 
beszélgetés és kiállítás a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 4., hétfő, 14 óra
Józsai díszítőművészeti szakkör a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 4., hétfő, 16 óra
Gerinctorna gyógytornász vezeté-
sével a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 4., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületé-
nek foglalkozása a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Október 4., hétfő, 17 óra
Görög táncház. Közreműködik 
Sarantis Mantzourakis ének és 
buzukiművész az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 4., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 4., hétfő, 21 óra Zorán-
koncert a Kölcsey Központban.

O Október 5., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
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O Október 5., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti 
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 5., kedd, 17 óra
Ókori Egyiptom Klub előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

 O  Október 5., kedd, 17 óra
Útkeresés. Takács Judit grafikai 
kiállítása Benedek Elek Könyvtár 
és Közösségi Térben. Megtekinthető 
október 29-éig.

 O  Október 5., kedd, 17 óra
A Nagyerdő hete. A fa lelke – a Deb-
receni Fafaragók Baráti Körének 
alkotói kiállítása a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben. Megtekinthető 
november 6-áig.

O Október 5., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 5., kedd, 18 óra
Debreceni Egyetemi Színház nyílt 
tréningje a DESZ-teremben.

O Október 6–8., 14 és 16 óra között
A Nagyerdő hete. Az erdő titkai – 
interaktív foglalkozás gyerekek-
nek a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 6., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 6., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 6., szerda, 17 óra
A Nagyerdő hete. A Nagyerdőtől az 

intézményparkig – Papp József 
helytörténész előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 6., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 7., csütörtök, 10 óra
A Művészi Zene Kör interaktív 
ifjúsági koncertje az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Október 7., csütörtök, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja.  
Zene, vetítés, beszélgetés Karády 
Katalinra emlékezve a
Méliusz-könyvtárban.

O Október 7., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 7., csütörtök, 16.30
Trianon pénzekben és érmekben.  
Novák Ádám történész-muzeoló-
gus tárlatvezetése a HATÁr-sorSOK 
című időszaki kiállításban a Déri Mú-
zeumban.

O Október 7., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Mózes 
harmadik könyve. Dankó Ferenc 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Október 8., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 8., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Október 8., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 9., szombat
A Nagyerdő hete. Erdő, erdő, kerek 
erdő családi nap. Ismeretterjesz-
tő programok, játékok, kézműves 
foglalkozások, játékos vetélkedők, 
gasztroprogramok a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Október 9–10.
Karszalagos hétvége. Korlátlan 
játékgép-használat a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Október 9., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Papírsárká-
nyok. A játékos foglalkozássoro-
zat az Agórában. 11 óra és 13 óra:
Családi foglalkozás a DigITérben 
az Agórában.

O Október 9., szombat, 11 óra
A Nagyerdő hete. Pillanatok 
a Nagyerdőn – szelfipályázat a 
Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben. Jelentkezési határidő: 
szeptember 30.

O Október 9., szombat, 14 óra 
A 35 éves Főnix Irodalmi Kör An-
tológiájának bemutatása az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Október 9., szombat, 15.30
Sirvanzade Movsziszján Alexandr 
örmény dráma- és regényíró Káosz 
című könyvének bemutatója 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 10., vasárnap, 7 és 14 óra 
között
Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O Október 11–23.
I. Egyetemi és Ifjúsági Összművé-
szeti Fesztivál.

O Október 11., hétfő, 14 óra
Józsai díszítőművészeti szakkör a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 11., hétfő, 15 óra
A Délibáb Nótaklub nyitott 
programja. Örökzöld dallamok, 
operettrészletek és szórakoztató 
magyar nóták az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 11., hétfő, 16 óra
Gerinctorna gyógytornász vezeté-
sével a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 11., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületé-
nek foglalkozása a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O ÁLLATOK VILÁGHETE a Nagyerdei Kultúrparkban október 4. és 10. 
között

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O Október 11., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 12., kedd, 10 óra
Nyugdíjas kórusok és dalkörök 
találkozója az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 12., kedd, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mi fán te-
rem? Ismeretterjesztő programso-
rozat az Agórában.

O Október 12., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Október 12., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti 
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 12., kedd, 17 óra 
Kedd-Könyvtár-Költők. Versba-
rátok találkozója a Benedek Elek 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 12., kedd, 17 és 18 óra 
Józsai néptánccsoport a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 13., szerda, 14 óra
Idősek világnapi megemlékezése. 
A Nagy Imre Társaság programja a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 13., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 13., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 13., szerda, 16 óra
Az Aktív életért klub foglalkozása 
a Petőfi Emlékkönyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 13., szerda, 16.30
Galánfi András Önvallomás című 
kiállítása és az Egymásra fény-
képezett egek című előadóestje a 
DAB-székházban.

O Október 13., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Október 13., szerda, 18.15
Élet a Földön?! Az emberiség jövője II. 
Előadás, beszélgetés Kövesi Péter 
spirituális tanítóval az Újkerti Kö-
zösségi Házban.

O Október 14., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 14., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Mózes 
negyedik könyve. Hegyes Horváth 
Géza előadása a Méliuszban.

O Október 14., csütörtök, 18.30 
Őszi csillagászati bemutató a 
Magnitúdó Csillagász Klub közreműkö-
désével az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 15., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 15., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 18., hétfő, 11 óra
Festészet világnapja az István Úti 
Könyvtárban.

O Október 18., hétfő, 14 óra
Józsai díszítőművészeti szakkör a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 18., hétfő, 14 óra
Kulturális örökség napja. Séta a 
Debreceni Református Kollégiumban.

O Október 18., hétfő, 16 óra
Gerinctorna gyógytornász vezeté-
sével a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 18., hétfő, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületé-
nek foglalkozása a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Október 18., hétfő, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 19., kedd, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 19., kedd, 15 óra
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti 
Köre a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 19., kedd, 16 óra
Egy ősz örök emlékére. Oláh László, 
a Nagy Imre Társaság Hajdú-Bi-
har megyei elnökének előadása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Október 19., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 19., kedd, 19.30
Német requiem. A Kodály Filhar-
monikusok koncertje a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Október 20-23.
Gyöngyös Kalotaszeg. Erdélyi 
magyar hagyományőrző, őszi kul-
turális rendezvénysorozat a DEMKI 
közösségi tereiben.

O Október 20., szerda, 14 óra
Alsójózsai Szépkorúak klubja a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 20., szerda, 16 óra
Tartásjavító gyermektorna a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 20., szerda, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 20., szerda, 18.15.
Romboló érzelmeink átalakítása 
pozitív irányba. Előadás, gya-
korlatok Domokiné Tóth Mária 
reikimesterrel az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 20., szerda, 19 óra
Mendelssohnék karanténban. Bő-
sze Ádám szórakoztató zenetörté-
neti előadása a Kölcsey Központban.

O Október 21., csütörtök, 16.15
Varázskéz rajzszakkör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 21., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Mózes 
ötödik könyve. Michelisz Richárd 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Október 21., csütörtök, 19 óra
Az légy, aki vagy. A fennállásának 
10. évfordulóját ünneplő Debrecen 
Big Band és Charlie közös kon-
certje a Kölcsey Központban.

O Október 22., péntek, 14 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Október 22., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Könyv-
tárban.

O Október 22., péntek, 17 óra
Alakformáló torna felnőtteknek 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Október 24., vasárnap, 19 óra
Budapest Bár – lemezbemutató 
koncert a Kölcsey Központban.
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Filmek az Apollóban
Szeptember 16–22.
Szupernóva / Kedves Elvtársak! /
Természetes fény / Puccini: Tosca

A legjobb dolgokon bőgni kell. Maja 
élete kezd összeállni. Barátjával végre 
kiköltöznek az egyetem óta másokkal 
bérelt lakásból. Az egyik este azonban 
nem várt fordulatot vesz: kiderül, 
hogy egy rég nem látott távoli rokon 
nem az igazak álmát alussza a kony-
haasztalra bicsaklott fejjel, hanem 
meghalt. Maja kénytelen ott maradni 
a halottal, mert a családból senki sem 
ér rá segíteni, még az anyja is lerázza. 
A halottszállítókra várva megérkezik 
Maja gyerekkori barátnője, Sára, akivel 
már jó pár éve megszakadt a kapcso-
lata. Telnek az órák, és az egyszerű 
eljárás egy végeláthatatlan, bürok-

ratikus folyamatba torkollik, abszurd 
szituációkkal megspékelve. 

Szeptember 23–29.
Normális világ / Irány a bárka 2. /
Álomnagyi 2.
A feleségem története. Störr Jakab, 
a holland hajóskapitány rögvest meg-
kéri Lizzy, az elragadó francia hölgy 
kezét, amint meglátja. Boldognak 
induló házasságuk azonban – a meg-
hitt pillanatok mellett – gyötrelmes 
órákban is bővelkedik. A kapitány 
érzelmi hullámverései a féltékenység 
tűpontos természetrajzát és a férfi-nő 
kapcsolat feloldhatatlan ellentmon-
dásait tárják elénk. Az Arany Medve-
díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről 
rendezője, Enyedi Ildikó új filmje Füst 

Milán több mint 20 nyelvre lefordított, 
irodalmi Nobel-díjra felterjesztett, 
azonos című regénye alapján készült.

Szeptember 30.–október 6.
Külön falka / Szegénylegények

007 – Nincs idő meghalni. Bond 
otthagyta a titkosszolgálatot, és élvezi 
az életet Jamaicán. Nyugalmának 
vége szakad, amikor felbukkan régi 
barátja, a CIA-s Felix Leiter, és a se-
gítségét kéri. A cél egy elrabolt tudós 
megmentése, ám a küldetés a vártnál 
sokkal kockázatosabbnak bizonyul, s a 
007-es egy új, veszélyes technológia 
birtokában lévő, titokzatos gonosztevő 
nyomába ered.
További információk, részletes műsor: 
apollomozi.hu
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Szintet lépnének a Loki kézisei

Szeptember második hetében 
elrajtol a női élvonalbeli kézilab-
da-bajnokság 2021/2022-es sze-
zonja. Az új évad a korábbiaknál 
is izgalmasabbnak ígérkezik, mert 
a jelentős játékosmozgások miatt 
nagyon kiegyenlítettnek tűnik a 
két magyar topcsapat, a Fradi és 
a Győr mögötti mezőny.

A DVSC Schaeffler csapata min-
denképpen előrébb szeretne vé-
gezni a bajnoki pontvadászatban 
a legutóbbi ötödik helyezésnél. 
Erre meg is van a Lokinak a reális 
esélye, ugyanis a csapat össze-
szokott gerince együtt maradt, 
és az új játékosok segítségével 
szintet léphetnek a debreceniek. 

A Loki ugyanis jól mozgott az 
átigazolási piacon, hiszen válo-
gatott szintű játékosok és fiatal 
tehetségek egyaránt érkeztek 
Debrecenbe. A hosszú sérülés 
után vissza- és hazatérő Planéta 
Szimonetta nagy segítség lehet 
elöl és hátul egyaránt, a balke-
zeseknél pedig nehezen képzel-
hető el, hogy a brazil Mariana 
Costa ne tudna többet betenni 
a közösbe, mint az eltávozott 
Bánfai Kíra. Irányító posztra a 

A dobogó sem elérhetetlen az új szezonban
roppant tehetséges Szabó Nina 
érkezett az olimpián (is) parádé-
san teljesítő Vámos Petra mellé 
– fontos szerepet játszhat abban, 
hogy „Vamoszt” ne kelljen csap-
ágyasra járatni. És mellettük ott 
van még a frissen ifi-Eb-t nyert 
Csernyánszki Liliána, aki már 
tavaly is bizonyította, hogy nem 
fél senkitől. 

A visszatérő Karina Jezsikava 
játékintelligenciája és rutinja is 
sokat érhet, összességében talán 
többet is, mint az utolsó deb-
receni szezonjában már Győrbe 
kacsingató, roppant rapszodi-
kusan teljesítő Jeca Despotovic. 
A balszélről hiányozni fog a 
visszavonult Vantara-Kelemen 
Éva mentalitása, ám oda sem 
akárkik érkeztek: a válogatott 
szintű exgyőri, Korsós Dorina és 
Vámos Petra húga, Vámos Míra. 
Így a Vácról Debrecenbe költözött 
vezetőedző, Szilágyi Zoltán és a 
tavalyi szezont megmentő Kudor 
Kitti rendelkezésére megfelelő 
játékosanyag áll az előrelépéshez.

Persze, riválisokban most sem 
lesz hiány, annak ellenére sem, 
hogy a tavalyi bronzérmes meg-
lepetéscsapat, a Mosonmagyar-

óvár szinte teljesen szétszéledt. 
Szintén új csapatot kell építeni 
Siófokon is, mert a Balaton part-
járól már szinte mindenki „elme-
nekült” a két évvel ezelőtti sikeres 
gárdából. Az MTK-nak leginkább a 
Fradiba visszatérő Szöllősi-Zácsik 
Szandra pótlása okozhat fejtö-
rést, a váciaknak pedig – a Deb-
recenbe szerződött vezetőedzőn 
kívül – Radoszavljevics és Lakatos 
Rita is igencsak hiányozni fog. 

Szóval, a lokisták optimistán 
vághatnak bele az új szezonba. 
Főként, ha a gólzsák Kovács Anna 
sikeresen tér vissza operációja 
után, és további hasonló hátrálta-
tó tényező már nem jön közbe…

PROGRAM 
Hazai mérkőzések:

szeptember 24., péntek, 
18 óra:  DVSC Schaeffler–
Budaörs 
október 22., péntek, 
18 óra:  DVSC Schaeffler–
Mosonmagyaróvár 
október 27., szerda, 
18 óra: Ferencváros–DVSC 
Schaeffler 
november 5., 18 óra: 
DVSC Schaeffler–Érd
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A közgyűlés döntésének értel-
mében Debrecen önkormányzata 
kezdeményezi, hogy az állam adja 
át a részére a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft.-ben lévő  
40 százalékos üzletrészét.  
A tranzakciót a magyar kormány 
támogatja, erről nyáron meg is 
jelent egy kormányhatározat.  
A cég kizárólagos tulajdonában áll 
a Nagyerdei Stadion ingatlana.

A Nagyerdei Rekonstrukciós 
Kft.-ben az önkormányzatnak je-
lenleg 10 százalékos tulajdonrésze 
van; 50 százalékkal bír a Debre-
ceni Egyetemet fenntartó Gróf 
Tisza István Debreceni Egyetemért 
Alapítvány. Egy százaléka van 
közvetlenül a magyar államnak, 
39 pedig az állami tulajdonú BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszer-
zési Zrt.-nek. Mindez azt jelenti, 
hogy amennyiben létrejön a 40 
százalékos tulajdonrész átadása, 
az önkormányzat és az egyetem 
50-50 százalékban lesz tulajdono-
sa a stadionnak.

A közgyűlési előterjesztésben 
az állt, hogy Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 
szóban forgó üzletrész megszer-

Debreceniek az ötkarikás játékokon
Ünnepélyes fogadást adott a város 
vezetése Debrecen olimpikonjainak 
tiszteletére. A cívisváros képvisele-
tében Bordás Réka és Vámos Petra 

kézilabdázó (DVSC-Schaeffer), 
Kácser Zita, Koroknai Máté, Kozák 
Luca és Szilágyi Réka atléta (Deb-
receni Sportcentrum-Sportiskola), 

valamint Battai Sugár Hajnalka 
vívó (Interfencing Debrecen) és 
Holoda Péter úszó (DSC-SI) verse-
nyezhetett Tokióban.

Papp László polgármester 
megköszönte az olimpikonoknak, 
felkészítő edzőiknek és a sportve-
zetőknek, hogy – a teljesítményük-
nek köszönhetően – ilyen népes, 
rekordszámú delegáció képvisel-
hette Debrecent. „A város büszke, 
hogy a debreceni sportegyesületek 
olyan fiatal sportolói generációt 
neveltek fel, akik számukban és 
teljesítményükben is az ország él-
vonalához tartoznak.” Papp László 
kiemelte: a város elsődleges 
feladata, hogy biztosítsa ehhez az 
infrastruktúrát.

A városé és az egyetemé lehet 
a Nagyerdei Stadion

zésével a „sport- és ifjúsági ügyek” 
közfeladatot még hatékonyabban 
tudja majd elvégezni. 

Papp László polgármester em-
lékeztetett, hogy a cég kezdet-
ben, a stadion építése idején 90 
százalékos állami, 10 százalékos 
önkormányzati tulajdonban volt. 
Az állam fedezte a stadionépítés 
költségét; a város a telket adta 
hozzá. Nemrégiben az állam  
50 százalékos tulajdonrészt adott 
az egyetemi alapítványnak, s most 
azt kezdeményezik, hogy a másik 
ötven százalék a városé legyen.

Ahogy Papp László részletez-
te, a debreceni stadion az egyik 
legjobb üzleti konstrukcióban 
épült aréna az országban, mely 
– a fővárosi Groupama Aréná-
hoz hasonlóan – „képes megállni 
a saját lábán”. A stadiont eleve 
úgy tervezték, hogy jelentős 
saját bevétele lehessen, s ne csak 
futballmeccsek helyszíneként 
szolgálhasson, egyébként pedig a 
DVSC is fizet a stadion használa-
táért. A stadionban nagyon nagy 
bérbe adható terület van, melyeket 
számos bérlő használ. Tervben van 
a stadion körüli futókör felújítása a 
közeljövőben.

A magyar válogatott 
legjobbja
Az U19-es leány korosztály 
világbajnokságának eseményei 
után augusztus végén szabadtérre 
költözött Debrecen nyári kosaras 
gálája – immár tradicionálisan a 
főtéren tartották a 3x3-as szakág 
nemzetközi csúcsrendezvényeit, a 
World Tour meccseit, s az U18-as 
világbajnokság izgalmas küzdelmeit.

S a Nagytemplom előtt nem 
csak látványos mérkőzéseknek, de 
magyar bronzéremnek is örülhettek 
a szurkolók, ráadásul debreceni 
játékost is ünnepelhettek a dobogó 
harmadik fokára állt válogatottban. 
Szabó Zita, a Tóth Árpád Gimnázi-
um diákja, a DEAC kosárlabdázója 
is tagja volt a remek teljesítményt 
elért nemzeti együttesnek. 

A fantasztikus harmadik hely 
mellett a debreceni kosaras – öt 
mérkőzésen szerzett 31 pontjával 
– a legeredményesebb magyar lett, 
és beválasztották a torna All Star-
triójába is.

Fo
tó
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Debrecennek 12 első osztályú csapata van, s egyre 
több helyi kötődésű cég, üzletember, vállalkozó 
áll ki a város sportklubjai mellett. Az NB I-es férfi 
kosárlabdázók és az OB I-ben szereplő pólósok 
névadó szponzort, a DVSC család vezérhajói, a női 
kézilabdázók és a szintén NB I-es futballisták száz-
milliós új támogatót kaptak.

Új támogatók a debreceni sportban

Legutóbb a BeStrong csatlakozott a DVSC nagy 
családjához: a Loki labdarúgó- és kézilabdacsapa-
tát is támogatja a kondiparkok gyártásával és tele-
pítésével foglalkozó debreceni cég. Katona Zoltán 
tulajdonos elmondta: 10 millió forinttal támogatja 
a női kézilabdacsapatot – melyet már korábban 
is szponzorált –, a DVSC Labdarúgó Zrt.-vel pedig 
pedig 100 millió forintos szponzori szerződést köt. 

A Master Good cégcsoport újfent letette a 
voksát Debrecen mellett; ezúttal a DVSE OB I-es 
csapatát támogatja az élelmiszeripari vállalat: a 
rövidesen induló bajnokságban DVSE-Master Good 
néven szerepel a debreceni vízilabdacsapat.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Master Good 
azzal a branddel, minőséggel és üzleti filozófiával, 
amellyel sikert ért el az elmúlt évtizedekben Ma-
gyarországon és nemzetközi színtéren is, méltónak 
találja a debreceni sportot arra, hogy egyre na-
gyobb mértékben vállaljon szerepet a sport, jelen 

esetben a vízilabdasport támogatásában – mondta 
Papp László polgármester.

Bárány László, a Master Good cégcsoport 
ügyvezető tulajdonosa úgy fogalmazott, minden 
sport jövője az utánpótlásban rejlik, s közölte, a 
Master Good várhatóan az éves költségvetés 30 
százalékát készpénzben az egyesület rendelkezésre 
bocsájtja.

Becsky István, az egyesület elnöke arról beszélt, 
hogy a debreceni vízilabdaéletben „ez egy fantasz-
tikus mérföldkő”, névadó szponzora ugyanis nem 
volt még a DVSE-nek.

– Jelenleg Debrecenben közel kétszáz gyerek 
vízilabdázik, bízom abban, hogy ez a szám fog 
majd még nőni, hiszen első körben úszni tanulnak 
meg a gyerekek, a legtehetségesebbek jönnek át a 
vízilabda kötelékébe.

A Tungsram lett a Debreceni Egyetem férfi 
kosarasainak névadó szponzora, s a klubnál már a 
bronznál is nemesebb érmet szeretnének.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja 
úgy tartja, a kosárlabda zászlóshajója szokott lenni 
szerte a világon az egyetemi sportnak. Amikor 

kilenc évvel ezelőtt a Debreceni Egyetemen úgy 
döntöttek, hogy ezt a sportágat Debrecenben „pá-
lyára állítják”, pontosan ilyen helyzetet képzeltek el, 
mint amilyenben ma van. 

– Amikor elkezdtük a közös építkezést, talán a 
legfontosabb az volt, hogy a megfelelő infrastruk-
túra elkészüljön. Ez nem valósulhatott volna meg 
a kormány támogatása, a TAO-források nélkül – 
mondta Széles Diána alpolgármester, aki egykori 
kosárlabdázóként és szurkolóként is reménykedik a 
klub további előrelépésében. 

Becsky István szakosztályvezető hozzátet-
te: olyan játékosokat szeretnének idehozni, akik 
példaképek lehetnek, s nem csupán a kosárlabdá-
ban. Milenko Topics vezetőedző személyében olyan 
szakembert sikerült a DEAC-hoz igazolni, aki élő 
legendának számít hazájában.



47



48

Sporttörténeti sikert ért el a DEAC jégkorongcsapata az 
előző szezonban: a Magyar Kupát a Fehérvár ellen meg-
nyerte a klub, a bajnokságban pedig ezüstéremmel zárt. 
Ahogy a klub sajtótájékoztatóján elhangzott: a mostani 
idényben a cél, hogy az Erste Liga alapszakaszában a 
lehető legjobb helyezést érjék el, és minél tovább jussa-
nak a rájátszásban. 

- A kupagyőzelem után nem állt meg az élet, hanem 
azonnal belevetettük magunkat a munkába, hogy az 
új szezonra fel tudjunk készülni és ismételten olyan 
csapatot tudjunk összeállítani, amely versenyképes és 
a lehetőségekhez mérten a legjobbat tudja nyújtani a 
jégen – nyilatkozta David Musial vezetőedző.

Balázs Ákos alpolgármester arra hívta fel a figyel-
met az eseményen, hogy Debrecen a régió gazdasági, 
kulturális és sport központja kíván lenni. Hangsúlyozta 
az utánpótlás-nevelés jelentőségét, kiemelve, hogy „egy 
olyan egyesületnek vagyunk itt a szezonnyitó sajtótá-

Amikor a nyitó fordulóban Kispesten fölényes győzelmet 
aratott a második ligás „száműzetés” egy esztendeje 
után az NB I-be ismét visszatérő DVSC, a debreceni 
futballdrukkerek vágyálmai a magasba csaptak, s már 
a nemzetközi szereplésről álmodoztak. Aztán a két iksz 
(az újpestiek ellen, illetve idegenben, a Paks otthonában) 
visszafogta a reményeket, ám lehetett magyarázkodni. 
De jött egy újabb dupla, ezúttal vereségek formájában 
(itthon a ZTE, a fővárosban pedig az FTC győzte le a 
debrecenieket), s máris sötéten látta a világot a szurko-
ló, hiszen mindössze öt forduló pergett le a 2021/22-es 
bajnokságból, s már kétszer is bevették a bevehetetlen 
nagyerdei várat.

S nem ígért sok jót az újonctárs Gyirmót elleni deb-
receni meccs, látván, hogy az első félidőben igencsak 

Ötven százalék a Loki mérlege
nehézkesen döcög a Loki gépezete.

Ám jött a második félidő, poraiból feléledt 
a főnixmadár, s a DVSC focistái ötöst vágtak 
a gyirmóti kapuba. Egy félidő a pokolban, a 
másik a mennyekben.

Melyik arc a valódi? Mindkettő. 
A nyári átigazolások során némiképp 

átalakult, formálódó csapat, a környezetbe 
most beilleszkedő edzőpáros, a megváltozott 
játékstílus, a sok sérült épp úgy magyarázata 
a hullámzó teljesítménynek, mint maga a 
játék, a sport – a vetélytárs is nyerni akar. 
Nincs feltétlenül tragédia, ha ez sikerül is 
neki – főképp akkor, ha a debreceniek játékán 
látszik az akarás, a küzdelem. S ezt nem 
tagadhatjuk: alkalmanként gyengén, sok 

hibával, de kúszott-mászott a csapat az elveszítettnek 
tűnt pont megszerzéséért, az eredmény megfordítá-
sáért, vagy – mint például az egyértelműen jobb Fradi 
ellen – egyszerűen a becsületért. A hat forduló alatt 
szerzett 17 gól önmagáért beszél, ennél többet egyik 
csapat sem jegyzett, ugyanennyit is csak a Paks. Más 
kérdés, hogy a 12 kapott gól is csúcs közeli produkció: a 
paksiak szedtek be 13-at, a kövesdiek pedig 12-őt, s ez 
a meccsenkénti kétgólos átlag nem a kirakatba való.

A következő bajnoki, szeptember 26-án a listavezető 
Kisvárda otthonában a keleti rangadó – ha nem döntet-
len lesz az eredmény – arra választ adhat, hogy merre 
billen a mérleg nyelve, ám messze még a bajnokság 
vége ahhoz, hogy komoly következtetéseket levonhas-
sunk. A türelem a legfőbb segítőtárs.

Fotó: dvsc.hu

Új mez, új szezon

jékoztatóján, ahol arányaiban nézve szinte a legtöbb 
gyermek van az utánpótlásban: kétszázötvennél is több 
gyerek vesz részt ebben a munkában.”

A tájékoztatón bemutatták a csapat új mezét is: ezen 
már színes címer lesz. Az Erste Liga új idénye szept-
ember 17-én indul, a DEAC elsőként a MAC Újbudával 
találkozik a fővárosban, majd a két gárda kilenc nappal 
később Debrecenben csap össze.
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is 
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 12 éve működő, szokatlanul ol-
csó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyar-
ország 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 követelményeknek is megfelelő szemüvegeket 
készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem 
a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét 
törvényi védelem alá helyezték.

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 mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
12 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Nők a cekkerben
Döme Barbara, a debreceni 
származású író a Toleran-
cia Díj mellett elnyerte az 
Orpheusz Kiadó 2020-as 
Év szerzője díját is. Nők 
a cekkerben című kötete 
tananyag lett a Vajdaságban. 
Az íróval szeptember 28-án, 
kedden 17 órától Váradi 
Ferenc beszélget a Bem téri 
Méliusz-könyvtárban. Fotó: 
Király Farkas

Megfejtéseiket október 4-éig vár-
juk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők 

között a Debrecen Televízió filmjé-
ből, a Kossuth Lajosról szóló, 

Az utolsó remény című alkotás-
ból sorsolunk ki két darab DVD-t. 

Ezt szerkesztőségünkben 
vehetik át.

Előző havi számunk szerencsés 
rejtvényfejtői: 

Szakácsi János (Szepesi utca 17.) 
és Pásti Sarolta (István út 55.).



50

Impresszum

MELLÉKLET

PÁRIZSI 
ABSZTRAKTOK 

DEBRECZENI 
ZAMAT FESZTIVÁL

RÚZSA MAGDI, BIKINI, HONEY-
BEAST, NEOTON FAMÍLIA:
FINOM ÍZEK ÉS MINŐSÉGI 

SZÓRAKOZÁS

MAGDAFESZT
NŐI TÉMÁK, 
NŐI ALKOTÓK

korzódebreceni

2021. SZEPTEMBER 16. – OKTÓBER 14.

Debreceni Korzó
Információs kiadvány

 Lapigazgató: Dr. Szabó József

 Kiadó: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 

Előkészítés, arculat: Török József

 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Értékesítés:  sales@mcdb.hu

 Telefon: (52) 525-100

 E-mail: korzo@mcdb.hu

 Lapterv:  Petromán László 

 Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.  

  Debrecen, Böszörményi út 6.

 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 70 ezer példányban  

  Debrecen területén

 Terjeszti: Krekk-Info Nonprofit Kft.

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

Zamat
A finom ízek és a minőségi szórakozás jegyében 
rendezik meg idén is a Debreczeni Zamat Fesztivált 
a Nagyerdei Stadionnál. Ahogy a szervezők ígérik, 
szeptember 17. és 19. között megújult környezetben, 
az ország legnagyobb rendezvénysátrával, városunk 
legismertebb éttermeivel, ízletes pálinkákkal, 
borokkal, kézműves sörökkel, országunk jellegzetes 
ételeivel és egész napos színes programokkal várnak 
mindenkit.

Lesz pároskolbásztöltő-verseny, dumaszínház, 
gasztroshow, a legifjabb látogatókat igazi 
gyerekparadicsom várja, és fellép többek között 
Rúzsa Magdi, a Bikini, a Honeybeast és a Neoton 
Família. 

Friss termés
A Hajdú-Bihar Megyei Tárlat a pandémia miatt őszre halasztott Debrece-
ni Tavaszi Tárlat, amely változatlanul a képzőművészetet hivatásszerűen 
művelő helyi alkotók fóruma. A Tavaszi Tárlat alapvetően meghívásos; 
az idei kiállításon is a hajdú-bihari, debreceni műteremmel rendelkező, 
vagy elszármazott alkotók festményeit, illetve plasztikáit mutatjuk be.  

A festészet és a grafika/foto-
gráfia kétévenkénti váltásban 
mutatkozik be, plasztikákat 
pedig minden évben bemu-
tatunk. Idén a festészet a 
hangsúlyos. 

A tárlat megnyitója és 
díjkiosztója a helyi képző-
művészeti élet kiemelkedő 
eseménye lesz október 3-án.  
A sorozat immár három 
tizede reprezentálja folyama-
tosan a megye kortárs kép-
zőművészetének élvonalát.

A tárlat október 31-éig 
látható a Kölcsey Központ-
ban. 

Képünkön: Madar Lili: 
Drapériák XI. (Szerelmesek) 
- olaj, vászon, reprodukció: 
Máthé András

A múlt 
nyomában
„Ezen a helyen állt…” – Irodalmi 
múltunk és Debrecen a téma, a 
beszélgetés helyszíne pedig a 
Bem téri Méliusz-könyvtár, ahol 
Horváth Péter Podmaniczky-
díjas helytörténeti kutatóval 
találkozhat a közönség 
szeptember 29-én, szerdán  
17 órától, annak apropóján, hogy 
idén júniusában megkapta a 
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány 
Alkotói ösztöndíját.

O ŐSZI FESZTIVÁL. A Csokonai 
Színház, a DEMKI, a Főnix 
Rendezvényszervező, a Kodály 
Filharmónia Debrecen, a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár, a MODEM 
és a Nagyerdei Kultúrpark 
legfontosabb őszi programjai 
a debrecenioszifesztival.hu 
gyűjtőoldalon jelennek meg. Itt 
minden megtalál, aki koncertre, 
színházi előadásra, irodalmi vagy 
családi programra szeretne menni.
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