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Építész édesapámtól gyakran 
hallgattam gyerekkoromban, hogy 
az utcán ne a földet, hanem az 
épületek homlokzatát figyeljem. 
Szép lassan megértettem, mire is 
gondol, mert azóta is – a városok-
ban járva – fölfelé nézek. 

Debrecen építészetének és 
tereinek látványa megunhatatlan. 
Sokféle épített arca van a város-
nak, és mindegyik izgalmas: a Piac 
utca stílusok sokaságát felvonulta-
tó bérházai, palotái, az óváros még 
megmaradt földszintes cívisházai, 
a Nagyerdő villái, köztük a késő 
art-deco, modernizmus példái – a 
Nagyállomástól a Nagyerdőig sok-
sok látnivaló. Erre a sokféleségre is 
felhívja a figyelmet a szeptemberi 
kulturális örökség napjai esemény-
sorozat, amely az utóbbi évek 
egyik legeseménydúsabb városvé-

dő programfolyamának ígérkezik 
a városban. De ne szaladjunk 
előre, hiszen az utóbbi pár évben 
nem telik el nap, hogy ne tudnánk 
bekapcsolódni városi séták és 
épületbejárások különböző (szemé-
lyekhez, eseményekhez köthető) 
csoportjaiba, ahol egy-egy ház és 
a benne élők történetét is meg-
ismerhetjük. Aki pedig Debrecen 
tereiről és épített környezetéről 
többet akar tudni, az számos, az 
utóbbi években megjelent, helyi 
kutatók által publikált tanulmány-
kötetet is fel tud lapozni. Az idei 
debreceni örökségnapok alatt 
koncentráltan kap figyelmet a vá-
ros épített és szellemi öröksége, a 
programok szervezői között pedig 
– a kulturális (szak)intézmények 
mellett – egyre több civil egyesület 
és aktivista is bemutatkozik. 

A városvédelem ma már nem 
csak egy szűk csoport „hó-
bortja”, hanem a városlakóké, 
mindannyiunké, akiknek fontos a 
debreceni identitás és emlékezet 
megőrzése, és akik úgy érezzük, 
hogy valamit tenni is tudunk 
mindennek megmentéséért. 

Szoboszlai Lilla
muzeológus, a városháza kulturális 

osztályának munkatársa

Nézz fel!

Színháztörténelmi esemény helyszíne volt Debrecen: 
augusztus 23-án kitárta kapuit a Csokonai Fórum. 
A város legújabb teátrumának épületét a történel-
mi egyházak vezetői – Kocsis Fülöp, Palánki Ferenc 
és Fekete Károly – áldották meg. Az ünnepélyes 
megnyitón az új színházat Papp László beszédében a 
debreceni és egyben a magyar kultúra új szentélyé-
nek nevezte. „Azzal, hogy Debrecenben új színhá-
zat avatunk, a jövőbe vetett hitünket is kifejezzük” 
– hangsúlyozta a polgármester. Mint mondta, a 
Csokonai Fórum – szándékaik szerint – regionális 
színházzá válik majd, s tovább erősíti a határon 
átnyúló kulturális kapcsolatokat. Olyan színtérré válik, 
amely lehetőséget biztosít a határon túli magyar és 
más nemzetiségű társulatok debreceni bemutatkozá-

Új színház: megnyílt a Csokonai Fórum
sára, illetve a modern-kortárs színjátszás értékeinek 
felvonultatására. 

Az eseményen részt vett a köztársasági elnök is. 
Novák Katalin úgy fogalmazott: „a háború, járvány, 
gazdasági kihívások közös jellemzője, hogy útját 
akarják állni az életnek, de az életnek végső soron 
semmi sem állhat az útjába, ahogy a kultúrának sem. 
A kultúra az életből sarjad, a kultúrából pedig élet 
lesz. A kultúrának sem állhat az útjába sem a háború, 
sem a járvány, sem nehéz gazdasági helyzet. A kultú-
ra él és életet ad; értelmet ad a mindennapoknak.” 
Az ünnepi beszédek után a Csokonai Fórumot Szabó 
Magda Für Elise című művének premierjével nyitották 
meg; a darabot Ráckevei Anna rendezte.
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Utazás nők lelkében 
Milyen a viszonyunk a saját testünkhöz? Hogyan 
hat a környezet az emberi testre, test és lélek 
viszonyára? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ 
Visky András A test történetei című darabja, amely 
nők valós történeteire épül, a 17. századtól a 21.-ig. 
Szívszorító, megható, elgondolkodtató szövegek, 
fikciók, amelyek a szürrealitásba visznek. A négy 
történet közül, amelyek sok szemszögből láttatják 
a testet, a nőket, a nők helyzetét, Lina és Teréz 
történetével ismerkedhet meg a Csokonai Színház 
közönsége szeptembertől.

Lina szenvedélyes táncos, aki egy ostoba 
balesetben elveszíti mindkét lábát. Története a 
csonka test története. Arról szól, hogyan próbálja 
újraépíteni a saját identitását, csonka testéhez való 
viszonyát és szerelmi kapcsolatát a felfoghatatlan 
trauma után. 

Teréz története Kalkuttai Szent Teréz híres hitet-
lenség-korszakát eleveníti fel, amely őt a depresz-
szióban szenvedők védőszentjévé avatta. Egy felfo-

Új klubok az 
Agórában
Októbertől új ismeretterjesztő klubok indulnak a 
tudományos élményközpontban. Az alsó tagozatos 
diákok ismét egy alkotó csapat tagjai lehetnek, és 
megépíthetik a jövő állatkertjét. A klubfoglalkozá-
sokon a résztvevők megismerkedhetnek a külön-
böző kontinensek állataival, megtudhatják, milyen 
fajmentő programok működnek szerte a világban, 
közösen megtervezhetik az állatok ellátását, és 
közben belekóstolhatnak a robotika világába a 
LEGO® Education WeDo 2.0 készlet segítségével.

kozott érzékenységű fiatal lány kitágult, számunkra 
abszurdnak tűnő univerzumába kapunk betekintést; 
hangokat hallunk, az ő látomásait látjuk. Vajon 
médium-e ő? Létezik-e az az Isten, akihez beszél, 
vagy csak kényszeresen monologizál?  

A négy történetet Visky Andrej állítja színpadra. 
Lina szerepében Hermányi Mariannt, Terézében 
Tolnai Hellát láthatja a közönség a Csokonai Fórum 
Kóti Árpád-termében.

Az Agórában várják olyan, csillagászat iránt 
érdeklődő, felső tagozatos diákok jelentkezését is, 
akik szívesen felfedeznék a világűr titkait. A klub-
foglalkozásokon sok érdekességet tudhatnak meg  
a gyerekek a Naprendszer bolygóiról és a különböző 
égi objektumokról, tanulmányozhatják az égbolt 
csillagképeit, megtudhatják, hogyan működnek a 
távcsövek és mi hajtja a rakétákat, valamint megis-
merhetik a múlt nagy csillagászait és az űrkutatás 
jövőjét.

A január végéig tartó foglalkozásokra az Agóra 
weboldalán megtalálható űrlapon keresztül lehet 
jelentkezni. Minden klubtag egy névre szóló Agóra 
klubkártyát kap, amellyel – az érvényességi időn 
belül – az élményközpont nyitvatartási időben 
bármikor látogatható.
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Harc és művészet  
a Dériben
A szigetország misztikus és csodálatos világával, 
ugyanakkor a japán harcművészetek és fegyverek 
lenyűgöző történetével is ismerkedhetnek a látoga-
tók ősszel a Déri Múzeumban. 

A különleges program társszervezője a Budo Art 
nonprofit tájékoztató oldal, amely a japán kardok 
és kapcsolódó tárgyak tanulmányozásával és 
megőrzésével foglalkozik, valamint a japán kultúrát 
és művészeteket igyekszik népszerűsíteni. Október 
8-án 10.30-tól a Déri Múzeum egész napos ren-
dezvényén kivételes bemutatók és előadók várják a 
közönséget. Balogh Tibor A japán kard részei, kar-
bantartása és etikettje, Fodor Gábor A tatara mű-
ködése és fejlődése, Szabó Domán pedig Togishi, 
avagy a japán kard csiszolásának titokzatos világa 
címmel tart előadást. Shimizu Nana Sensei a japán 

Jegyiroda és közösségi tér
A régió komolyzenei életét koordináló Kodály 
Filharmónia Debrecen régi vágya volt a saját jegy-
iroda, ahol nemcsak jegyeket és bérleteket lehet 
váltani a Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus 
koncertjeire, hanem ahol beszélgetni is lehet a 
hangversenyekről és a klasszikus zenéről. A Halköz 
Üzletház oldalsó utcafrontján található jegypont 
hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között tart nyitva. 
A megnyitás kapcsán egy akcióval is készültek 
a Klassz Pontba betérőknek: szeptember 20-áig 
a Kodály Filharmonikusok kamarasorozatának 
hangversenyeire és a Kodály Kórus koncertjeire 
20 százalék kedvezménnyel válthatnak belépőket. 
Klassz Pont: Debrecen, Simonffy u. 4–6.; klassz-
pont@kodalyfilharmonia.hu; +36 (20) 3689897

Mesefesztivál
A magyar népmese napján, szeptember 30-án reg-
gel 8 és délután 15 óra között kiköltözik a DEMKI a 
Dósa nádor térre, ahová szeretettel hívnak minden 
apró és nagyobbacska népet a vidám, szórakozás-
ban és kalandokban gazdag, ingyenes rendezvé-
nyükre. A Lúdas Matyi-mesefesztiválon – többek 
között – a Ládafia Bábszínáz előadásával, élősza-
vas mesemondással, kézműves foglalkozásokkal 
és a Szárnyalló ügyességi népi játékok garmadájá-
val várják a közönséget.

Kampósbottal jár a csősz
Mikor minden gyümölcs megérik, a kisbíró harsány 
dobolással várja a szüretelőket huncutságokkal, 
kópéságokkal tarkított bálra. A mulatságnak vendége 
lesz a héthatáron csodált borbélymester, a jósolni 
tudó cigányasszony, a táncos és fürge lábú törpe pár. 
No, de a bálba hivatalos még a szőlőcsősz, muzsikus 
uramék és minden rangú-rendű szerelmespár…

Ilyen izgalmas, kavargó világba röpíti a nézőket 
a Vojtina Bábszínház „Elmúlt a nyár, itt az ősz, kam-
pósbottal jár a csősz” című játszóházi produkciója.

kultúra és harcművészet összefüggéseiről, Prikkel 
Antal Sensei a Tensin Shoden Katori Shinto-ryu, 
míg Oláh Tamás Sensei a japán páncél történetével 
ismerteti meg az érdeklődőket. A nap díszvendége 
Shimizu Nana (Goju-Ryu Karate 4. Dan). 
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Új filmbemutatóra készül a Médiacentrum Debrecen

Kötelék – „Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak”.  
E címen forgatott új dokumentumfilmet a Médiacent-
rum stábja. Az alkotást hamarosan láthatja a debreceni 
közönség: a film díszbemutatóját szeptember 21-én 
18 órától az Apolló mozi 
Kertész Mihály-termében 
tartják. A belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.

A Kötelék című film az ott-
hontalanságról szól. Arról, 
hogy van Magyarországon 
egy sváb közösség, akik 
hordoznak egy sebet, de 
ahelyett, hogy újra és újra 
feltépnék, elfogadják, hogy 
heg maradt. Egy heg, ami 
emlékezteti őket arra, hogy 
miken mentek keresztül 
elődeik. Elődeik előtt tisz-
telegve pedig csak egyet tehetnek: életben tartják ha-
gyományaikat, és nemcsak az emlékeket éltetik, hanem 
gondoskodnak arról, hogy a következő generációk is 
éljék meg svábságukat. Azokról az emberekről szól, akik 
emlékeznek a könnyekre, de tudnak ma mosolyogni és 
boldog életet élni.

Él Magyarországon egy közösség, akiket a történe-
lem szétszakított, mégsem tűntek el nyom nélkül. Sőt! 
A magyarországi németek, svábok az egyik legnagyobb 

nemzetiség az országban. Ápolják hagyományaikat, 
önkormányzatokat és egyesületeket alapítottak, isko-
lákat, óvodákat működtetnek. Istenbe vetett hitük a II. 
világháború eseményei után nem megingott, hanem 

megerősödött.
A II. világháború után 

ugyanis – a kollektív bűnös-
ség jegyében – több száz-
ezer embert telepítettek ki 
Magyarországról Németor-
szágba. Szinte nincs olyan 
magyarországi terület, 
amely ne lett volna érintett 
a svábok kiűzetésében.

A film feltárja: mi a 
titka ennek a közösségnek, 
s hogy ez a múltbeli seb 
hogyan köti még jobban 
össze őket.

A filmet Vojtkó Ferenc rendezte. Forgatókönyvíró, 
szerkesztő: Nádasdi Anikó; producer: Szabó József; 
vágó, kreatív vágó, vezető operatőr és zenei rende-
ző: Papp Ferenc; világítás: Homada Attila; operatőr: 
Kocsis Ferenc; hang: Csengeri László; projektasszisz-
tens: Anderkó Anita; gyártásvezető: Kenéz Márta; 
narrátorok: Karsai Kitti, Papp István és Várhalmi 
Ilona.



9

Kulturális örökségünk
A szeptember 14–17. között megrendezett Térey 
Könyvünnep – a három éve elhunyt szépíró irodalmi 
emlékének ápolása mellett – a szerző debreceni 
helytörténeti kutatásairól is megemlékezett. Téreyt 
kamasz kora óta foglalkoztatta a város múltja, 
épített öröksége, ezért izgalmas a könyvünnepből 
„átevezni” a szeptember második felében zajló kul-
turális örökség napjainak ingyenes várostörténeti 
programjaira.

Könyvbemutató helyszíne lesz a Déri Múzeum 
szeptember 16-án: 18 órától Harangi Attila és Löki 
Viktor kötetével, a Debreceni cívisházak és lakóik 
nyomában című könyvvel ismerkedhetünk meg.

Szeptember 17-én 9 óra és 17 óra között Cívis 
udvar címen a megyei levéltár családi napját tartják 
a megyei kormányhivatal udvarán (Kossuth utca 
12–14.). 10 óra: Debrecen legöregebb hídja címmel 
a Debreceni Városvédő és -Szépítő Egyesület prog-
ramja a Vágóhíd utca 2. alatt. 17 órától pedig Alföldi 
„cívis” városjárás lesz: találkozó a Déri Múzeumnál. 

A programokat szeptember 17-én 18.45-től a 
Templomok Éjszakája zárja: az Ars Sacra Fesztivál 
keretében évek óta Debrecenben is megnyitják ka-

Forog a Motolla 
Ősztől folytatódnak a Motolla programjai; havonta 
egy alkalmat terveznek a DEMKI Homokkerti Közös-
ségi Házban.

Évadnyitó alkalom szeptember 24-én Bárdosi 
Ildikóval és Molnár Miklós zenekarával. A program-
ban filmbemutató is szerepel, elkészítette ugyanis 
a Médiacentrum Debrecen – a Nemzeti Művelődési 
Intézet megrendelésére – a Motolla első „évkörbejá-
ró" filmjét, mely Virágos Szent János és Magyar Ilona 
ünnepét idézi meg.

Október 15-én szüreti alkalom várja az érdeklődő-
ket, zenével, tánccal, mulatsággal. November 19-én 
kisfarsangi Motolla lesz, december 10-én pedig már 
az adventre készülnek, betlehemes csoportokkal, kö-
zös karácsonyi énekléssel. December 26-án regölés 
zárja az esztendőt a zeleméri templomromnál, január 
7-én pedig a homokkerti intézményben szintén regö-
lés indítja az újesztendőt.

Nagyerdő Hete
Ismét megrendezik a debreceni Nagyerdő értékeit 
bemutató programsorozatot – a Nagyerdő Társaság, 
a Debreceni Értéktár Bizottság, valamint számos más 
együttműködő partner szervezésében – a Nagyerdő 
Hete címmel, immár harmadik alkalommal.

A rendezvény keretében október 1. és 9. között 
sportprogramokkal, kerékpáros bemutatóval, tema-
tikus sétákkal, természetismereti vezetett túrákkal, 
családi nappal, piknikkel, kiállításokkal, valamint – 
Debrecen zöld értékei címmel – szakmai konferenciá-
val várják az érdeklődőket.

A programsorozat megvalósításában a Nyírer-
dő Zrt. Debreceni Erdészete, a Hortobágyi Nemzeti 
Park, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Nagyerdei 
Kultúrpark, a Debreceni Fotóklub, a Nagyerdő Tár-
saság, a Természettár, a Friss Oxigén Alapítvány, 
a Debreceni Extrém Sportegyesület, a Debreceni Ke-
rékpáros Sport Egyesület, a Nordic Walking Debrecen, 
valamint a Médiacentrum Debrecen Kft. vesz részt.

puikat a történelmi egyházak templomai. Találkozó: a 
Református Kollégium Oratóriumánál (Kálvin tér 16.).

Másnap, szeptember 18-án 11 óra és 18 óra 
között rendezik meg a SétaTér utcafesztivált a 
cívisházakért a Méliusz téren, a Kígyó utcánál (a 
Verestemplomnál).

Szeptember 19-én 9 órától Örökségünk Debre-
cen címmel helytörténeti konferenciát rendeznek a 
Közös múltunk nyomában című kiállítás keretében. 
Ezt követően a Holnemváros című kiállítási katalógus 
bemutatóját a Pásti utcai ortodox zsinagógában tart-
ják majd.
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O KARNEVÁL. Két év kihagyást követően a város 
53. alkalommal is megrendezte a Debreceni Virág-
karnevál karneváli menetét. A virágkocsikat közel 
kétezer táncos, zenész és előadó kísérte. Újra jöhettek 
fellépőcsoportok külföldről, többek között Spanyol-
országból, Kolumbiából, Törökországból, Belgiumból, 
Németországból, Peruból, Dél-Koreából és Olaszor-
szágból is. A felvonulás mellett nagy tömeget vonzott 
az öreg autók, a fiatal táncosok és a virágkocsik 
kavalkádja a Nagyerdei Stadion előtt. Éjszaka pedig 
méltóképpen búcsúzott a karnevál; a fényművészet 
élményét a német Stelzen-Art csoport varázslatos 
figurái tették teljessé. A Debrecen Televízió és a Dehir 
hírportál – szokás szerint – élőben közvetítette a kar-
neváli felvonulást. Ezt a Debrecen Televízió Youtube-
csatornáján meg is nézhetik. 

O BEFEJEZŐDÖTT A KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉS a 
keleti városrészben. Ez a szakasz a Vágóhíd utcai 
felüljárótól a Diószegi úti kereszteződésig tart, s ez 
volt az utolsó szakasza annak a nagy átfogó keleti 
városrészt érintő fejlesztésnek, amelyet körülbelül 
másfél éve kezdtünk el – jelentette be a fejlesztésről 
tartott sajtótájékoztatón Barcsa Lajos. Az alpolgár-
mester arról is szólt, hogy komoly fejlesztésen megy 
keresztül Debrecen kerékpárút-hálózata. Felidézte, 
hogy elkészült a Kishatár–Torockó utcán, illetve Pallag 
felé, a Teva bejáratáig is a kerékpárút. Ezeken kívül 
folyamatban van több beruházás; a legjelentősebb a 
Kishegyesi úton lévő fejlesztés, ahol egy 2,3 kilomé-
teres új szakaszt építenek, valamint a belvárosban a 
Nyugati kiskörút harmadik szakaszával párhuzamosan 
összesen tíz kilométer út készült; ebből három kilo-
méter kerékpárút, hét pedig kijelölt kerékpársáv. Ezek 
mellett épül a kismacsi, szintén három kilométeres 
szakasz.

O ÉLETMENTŐ PONTOK. Magyarországon naponta 
70-en szenvednek el hirtelen szívhalált. Egy élet-
mentő készülékkel még visszafordítható a folyamat, 
az első 5 percben ugyanis agykárosodás nélkül újból 
megindítható a vérkeringés, de 10 percen túl már 
kevés a túlélés az esélyre. Augusztus elején most 
először alakítottak ki egyszerre három helyszínen 
Életmentő Pontot egy városban: a Déri Múzeumban, 
az Aquaticum Termál és Wellness Hotelben, valamint 
a HBZ zárcentrumban. Ezekkel együtt Debrecenben 
már hat ilyen elsősegélyhely van.

O A FARMER EXPÓN idén is élénk érdeklődés övezte 
a szakmai konferenciákat, ahol olyan kérdések kerül-
tek terítékre, mint hogy lehet-e jövője a mezőgazda-
sági termelésnek a Kárpát-medencében, lesz-e elég 
víz ehhez, hogyan befolyásolja a vízhiány a szántóföl-
di növény- és zöldségtermesztést, avagy válságban 
van-e a magyar állattenyésztés. Összesen 28 156 
látogató volt kíváncsi a 330 kiállító portékájára a 
rendezvényen, melynek egyik napján a látogatórekord 
is megdőlt. 

O ÚJ VEZETŐJE lesz az EDC Debrecen Város- és 
Gazdaságfejlesztési Központ Kft.-nek és a Debreceni 
Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-nek, miután Póser Zoltán 
(fotónkon középen) mindkét cég ügyvezetői tisztségé-
ről lemondott augusztus 31-ével, kormányzati szerep-
re kérték fel ugyanis. A debreceni közgyűlés – Papp 
László polgármester javaslatára – szeptember 1-jei 
hatállyal az EDC Debrecen ügyvezetőjének Pécskay 
Zoltánt, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. első 
emberének pedig Kun Ferencet nevezte ki. 

O ÚJ ÓVODA. Átadták az Újkertben a Megtestesülés 
templom mögött található óvodát. A Szent József 
Óvoda tagintézményében négy csoportszobában száz 
gyermeket tudnak fogadni. Az új tagóvoda átadásán 
Kósa Lajos országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 
míg a rendszerváltás előtt és környékén a gyerekek 
mindössze egy százaléka járt egyházi fenntartású ok-
tatási intézménybe, ez ma már több mint 20 százalék. 

O ÚJ NÉGYCSILLAGOS szállodanyílt a belvárosban. 
A Mercure Debrecen Európa legnagyobb nemzetközi 
szállodalánca, az Accor cégcsoport 24. magyarorszá-
gi szállodája. Az átadón Papp László polgármester 
úgy fogalmazott: az elmúlt időszak eseményei és 
fejlesztései is indokolják a most lezárult beruházást. 
Mint mondta, „Debrecen komoly eredményeket tett 
le az asztalra, hiszen az eddig bejelentett munka-
helyteremtő beruházások összege meghaladja a 10 
milliárd eurót. 4 ezer milliárd forint feletti összegről 
beszélünk, amelynek az élet minden területére nagyon 
komoly hatása van”.
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O ELKÉSZÜLT a Debreceni Német Általános Iskola, 
melyet a város dinamikusan fejlődő nemzetközi gaz-
dasági életének igényeivel összhangban alapítottak. 
A német nyelvű, tandíjmentes általános iskola kiala-
kítását indokolta, hogy az utóbbi időszakban egyre 
több német cég települt be a városba. Többek között 
a BMW, a Krones, a Schaeffler, a Deutsche Telekom 
IT Solutions (korábbi nevén IT Services), a Deufol, 
a Bürkle, a Vitesco Technologies, a Diehl Aviation, a 
Manz AG, az Amazonen-Werke és a Thyssenkrupp 
is Debrecent választotta. A Sinai utcai intézmény a 
magyar és az ide költöző német családok gyermekei 
számára egyaránt nyitva áll. „A gazdaságfejlesztés 
komoly eredményeket mutat, de ezzel lépést kell 
tartania az egyéb területeknek is. Az oktatás pedig 
kiemelt jelentőségű” – hangsúlyozta az eseményen 
Papp László polgármester. 

Az ország legnagyobb 
beruházása
7,3 milliárd eurós beruházással Debrecen-
ben épít gyárat a globális akkumulátorpiac 
legnagyobb szereplője, a kínai CATL. Ezzel 
minden idők legnagyobb magyarországi beru-
házása érkezik a Déli Gazdasági Övezetbe. A 
Contemporary Amperex Technology Co. Limited 
(CATL) a világ legnagyobb akkumulátorgyár-
tója; 2021-ben majdnem 97 gigawattórányi 
kapacitást termelt elektromos autókba kerülő, 
lítiumion akkumulátorokból. Ezzel 33 százalé-
kos részesedést ért el a globális piacon. A gyár 
európai autógyártóknak szállít majd akkumu-
látorcellákat és -modulokat. A vállalat közle-
ményében hangsúlyozta: Magyarország – és 
különösen Debrecen – stabil üzleti környezettel, 
fejlett infrastruktúrával és logisztikai kapcsola-
tokkal, hosszú múltra visszatekintő autóiparral 
és számottevő versenyképes munkaerővel 
büszkélkedhet, így tökéletes választás a CATL 
második európai akkumulátorgyára számára. 

Szeptember elején újabb jelentős állomásá-
hoz érkezett a CATL és a város együttműködé-
se: megtartották az aláírási ceremóniát, me-
lyen részt vett Szijjártó Péter is. A külgazdasági 
és külügyminiszter azt mondta, a Debrecen 
2030 stratégia miatt a városban az elmúlt idő-
szakban rendkívül komoly infrastrukturális be-
ruházások és fejlesztések jöttek létre, és ezek 
Debrecent és környékét Kelet-Magyarország 
egyértelmű gazdasági erőközpontjává tették. 
„Európa történetének legnagyobb akkumulátor-
gyártási beruházása épül fel Debrecenben” – 
jelentette ki a miniszter. Barcsa Lajos alpolgár-
mester pedig úgy fogalmazott az eseményen, 
hogy a CATL beruházásával városunk újabb 
mérföldkövet ért el; az elektromobilitás európai 
szinten is meghatározó központjává válik.

O BEFEJEZŐDÖTT az Egyetem sugárút és a Bethlen 
utca fejlesztése. A beruházás fontos eleme a Debre-
cen 2030 programnak. A két út rendkívül nagy forgal-
mat bonyolít, s kiemelt célja volt a városvezetésnek, 
hogy a belvárosi körútrendszer teljessé válásával az 
összekötő utakat is fejlesszék. Ahogy Papp László 
emlékeztetett, a két út mindkét oldala sűrűn lakott, 
ezért a parkolási lehetőségeket igyekeztek megőrizni; 
a parkolók több mint 90 százaléka megmaradt. 1800 
méteren, 30 ezer négyzetméteren újították meg az 
útfelületeket, emellett komoly közmű-rekontsrukció 
is zajlott több helyen. A beruházás részeként két új 
lámpás csomópontot is kialakítottak (Bethlen utca – 
Thaly Kálmán utca és Egyetem sugárút – Ibolya utca), 
öt csomópontban pedig térfigyelő kamerát helyeztek 
el. A tapasztalatok és a lakosság jelzése alapján 
pedig megváltoztatták a jelzőlámpák programját a 
Honvéd és a Bethlen utcák kereszteződésében.
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O ADOMÁNY. Három és fél millió forint értékű 
tanszeradományt osztott szét a Debreceni Karitatív 
Testület. Az 570 csomagot rászoruló családok kapták 
meg. Széles Diána alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
sok családnak azért van szüksége segítségre, mert 
váratlan tragédia történt az életükben. „A háborús, 
szankciós politika miatt gyakorlatilag olyan válság-
időszakba jövünk, amikor a rezsiárak meg fogják 
dobni a családok költségvetését. Mi szeretnénk előre 
gondolkodni, és igenis mentőövet dobni azoknak a 
családoknak, akiknek szüksége van rá” – hangsúlyoz-
ta az alpolgármester.

O ÚJABB SZAKASZÁHOZ ÉRKEZETT a Kishegyesi 
út–Derék utca csomópontjának átalakítása. A Derék 
utcán egy önálló jobbra kanyarodó sávot alakítanak 
ki a dinamikusabb és a biztonságosabb közlekedés 
érdekében. Itt eddig egy önálló balra kanyarodó 
sáv volt a Kishegyesi útra, mellette egy másik sáv, 
melyből három irányba mehettek tovább az autósok. 
A mostani beruházással egy önálló jobbra kanya-
rodó sávot alakítanak ki. A jobbra kanyarodó sáv 
162 méteres lesz; a Kishegyesi út csomópontjában 
a jelzőlámpás forgalomirányítás is átépül. A teljes 
beruházás várhatóan ősszel készül el. 

O TIZENKÉT ÚJ ELEKTROMOS Mercedes-buszt 
állított forgalomba a DKV Debrecenben. Az új Mer-
cedes-Benz eCitaro városi autóbuszok egyszerre 78 
embert tudnak szállítani, és egyetlen töltéssel akár 
315 kilométert is képesek megtenni. Papp László 
polgármester az eseményen felidézte, hogy ebben az 
évben eddig 52 vadonatúj autóbusz állt üzembe ezzel 
a 12 elektromossal együtt. Nagyon bízom benne, 
hogy a debreceniek örömmel veszik majd birtok-
ba. „A város részéről elkötelezettek vagyunk a zöld 
közlekedés fejlődése, fejlesztése irányában. Remélem, 
lesz lehetőségünk még hasonló járműveknek örülni 
Debrecenben” – mondta a polgármester.

O TORNACSARNOK. Több mint három évtizedes 
álom valósul meg az Epreskerti Általános Iskolában. 
Egy csaknem ezer négyzetméter alapterületű sport-
komplexummal bővül az oktatási intézmény, melynek 
alapkövét a tanévnyitón tették le. A létesítmény a 
déli városrész közösségi és szabadidősport-igényeit 
is ki tudja majd szolgálni. A beruházás a Debrecen 
2030 program része, melynek az egyik legfontosabb 
eleme az oktatási infrastruktúra fejlesztése. „Évek 
óta szisztematikusan fejlesztjük, javítjuk az okta-
tási infrastruktúrát, függetlenül attól, hogy a város 
egyébként már nem iskolafenntartóként vesz részt az 
oktatásügy különböző folyamataiban” – hangsúlyozta 
Papp László.

O ÁTADTÁK a debreceni Déli Gazdasági Övezet 
belső úthálózatának második ütemét. A megnyitón 
Papp László polgármester úgy fogalmazott, a Déli 
Gazdasági Övezet Magyarország egyik legnagyobb, 
de közép-európai tekintetben is jelentős ipari övezete 
lesz a térségnek. Az új útszakasszal az övezet belső 
úthálózatának a gerince készült el, minden más út 
ebből a szakaszból fog leágazni.

O ÚJ GYÁR. A debreceni Déli Gazdasági Övezetben 
hoz létre termelőüzemet a Halms Hungary Kft.; a 
beruházással háromszáz új munkahelyet terem-
tenek. A beruházás értéke 43 millió euró, azaz 
17,3 milliárd forint. A cég a kínai Zhejiang Huashuo 
Technology magyarországi vállalata; elsősorban 
alumíniumötvözet alkatrészeket gyártanak elektro-
mos autók akkumulátoraihoz és elektromos vezér-
lőszerkezetekhez. Partnereik között van a Volvo, a 
Mercedes, a Jaguar, az LG és olyan, Debrecenben 
már jelen lévő cégek, mint a Schaeffler, a Vitesco 
Technologies és a Thyssenkrupp. A debreceni gyár a 
cég első Kínán kívüli beruházása lesz. Itt elektromos 
motorok alumíniumházát gyártják majd, többek 
között a Teslának.

O ELMARAD idén ősszel a Mihály-napi vásár.  
A Debreceni Közterület-felügyelet tapasztalatai sze-
rint ugyanis a vásár helyszínének több napon át tartó 
lezárása jelentős kellemetlenségeket okoz a közleke-
dők számára, a sokadalom pedig zavarja a környéken 
élők nyugalmát”. Hozzátették: „a több évszázados 
múltra visszatekintő vásár megtartásához jelenleg is 
keressük a méltó és alkalmas helyszínt”.
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O ÚJABB VÁLLALKOZÁS nyerte el a Fenntartható 
Debrecen díjat. Az elismerést azoknak a vállalkozá-
soknak ítélik oda, amelyek csökkentik a környezeti 
terhelés mértékét, és jelentős vállalásokat tesznek 
a fenntarthatóságért. Ezúttal a Schaeffler debreceni 
vállalata, az FAG Magyarország Ipari Kft. kapta az 
elismerést, ahol a vállalati stratégia fontos eleme a 
fenntarthatóság. Debrecenben a zöld szempontok ér-
vényesítésével építik a jövő gazdaságát – hangsúlyoz-
ta Balázs Ákos a díj átadásánál. Az alpolgármester 
kiemelte: Debrecen a világnak is üzen ezzel, hiszen itt 
azt szeretnénk elérni, hogy olyan cégek települjenek 
be, akik olyan technológiát alkalmaznak, vagy az iro-
dai működés során olyan környezetvédelmi intézke-
déseket tesznek, amelyek elismerést érdemelnek, és 
jó példával szolgálhatnak mások számára is.

O CSATLAKOZOTT a Tanítsunk Magyarországért! 
programhoz a Debreceni Szakképzési Centrum. A Deb-
receni Egyetem hallgatóiból álló mentorcsapatot látja 
el ezentúl a szakképzési lehetőségek aktuális informá-
cióival az intézmény. A mentorok kistelepülések iskolá-
sainak tanulmányait és pályaválasztását segítik. Ahogy 
Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja rámutatott, szeretné-
nek minél több diákhoz eljutni és minél több diáknak 
bemutatni azt a lehetőséget, hogy a szakmatanulás az 
egy jövőt jelent, egy lehetőséget, egy karrierutat.

O SEGÉLYALAP. Több mint 40 millió forint maradt a 
debreceni segélyalapban; bővítenék a támogathatók 
körét. Azoknak is szeretnének segítséget nyújtani, 
akik nem férnek bele a szociális támogatási rend-
szerbe. Ehhez a segélyalapban megmaradt összeget 
használnák fel. „Közeledik a tél; nehéz időszak vár a 
debreceniekre. Hetek óta azon dolgozunk, hogy egy 
olyan lehetőséget adjunk, mint a koronavírus-járvány 
idején. Egyedülálló összefogással túllendültünk ezen 
az időszakon; most ugyanerre készülünk" – nyilatkoz-
ta Széles Diána alpolgármester.

O SPORTUDVART adtak át a Lilla Téri Általános 
Iskola Bartók Béla úti feladat-ellátási helyén. Az 
intézmény kültéri udvarának felületét úgynevezett 
eséscsillapító és ízületkímélő speciális lapokkal borí-
tották.
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Akadémia Klasszika
Szeptember 20-án, a Salzburgból több mint harminc 
év után hazatért Bényi Tibor gordonkaművész veze-
tésével, Akadémia Klasszika címmel indul a Kodály 
Filharmonikusok hat alkalmas kamarazenei sorozata. 
A bécsi iskola, A kamarazene gyöngyszemei és a 
Barokk mesterek alcímeket viselő alkalmakról bő-
vebb információt a Kodály Filharmónia weboldalán 
találnak az intimebb hangulatú kamarakoncertek 
szerelmesei. A szeptember 20-i koncertet a Pásti 
utcai zsinagógában tartják; szólista: Bicskey Gábor 
oboaművész, vezényel: Bényi Tibor.

O ŐSZKÖSZÖNTŐ. Családi nap és sportdélután 
helyszíne lesz a Borsos József tér szeptember 
23-án, pénteken 14 és 18 óra között. A DEMKI 
rendezvényén szórakoztató zenés-táncos 
színpadi programokkal, sportos játékokkal, kéz-
műves játszóházzal, ugrálóvárral, arcfestéssel, 
kézműves vásárral, interaktív és kreatív prog-
ramelemekkel várják a vénkertieket.

Svájci kultúra
A budapesti svájci nagykövetség támogatásával 
megvalósuló svájci kulturális napok programsorozat 
elemeivel a város számos pontján találkozhatunk 
október 3. és 9. között. Ebben az időben nyílik meg 
Debrecenben a svájci információs pont, így már 
intézményi szinten is megjelenik a svájci kultúra a 
városban. Az érdeklődők svájci filmeket nézhetnek az 
Apolló moziban, a zenekedvelők pedig a belvárosi ut-
cazenéket hallgatva ismerkedhetnek meg a tradicio-
nális svájci hangszerekkel. 

A fine dining és a street food terén a kevésbé 
ismert, de annál ízletesebb svájci ételkülönlegessé-
geket is elhozzák a cívisvárosba. Öt debreceni isko-
lában lesznek tematikus svájci napok, október 5-én 
pedig a debreceni vállalatok számára gazdasági 
szemináriumot szervez a Svájci–Magyar Kereske-
delmi Kamara, amely – a workshopokat követően 
– gálaesttel zárul.

Hoppláda
Adalberta és Borsó régóta szomszédok. Szívesen 
játszanak egymással, de barátságukat folyton beár-
nyékolja egy felemás helyzet: nehéz úgy barátkozni, 
ha úgy érzed, hogy a társadnak jobb, szebb és főleg 
nagyobb játékai vannak. Nem marad más ilyenkor, 
mint elkérni, ha nem adja, elvenni, s ha akkor sem; 
veszekedni, parancsolni, zsarolni. Borsó és Adalberta 
barátságába ekkor toppan be a titokzatos idegen, aki 
tréfákba csomagolt gonosz átveréssel próbálja őket 
meglopni... Ám hiába. A Vojtina Bábszínház társula-
tának előadásából kiderül, megtanulják a leckét, és 
barátságuk olyan erőssé válik, amiben nincs helye 
hazugságnak, átverésnek és gonosz idegeneknek. 
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Szívügyünk, Debrecen
„Debrecenben több 
éve, a legutóbbi idők-
ben pedig kifejezetten 
szisztematikusan fo-
lyik több fórumon is 
disputa a debreceni 
identitásról. Megszapo-
rodtak a tudományos, 
az értelmiségi, illetve 
szélesebb közönséget 
megszólító alkalmak. De 
szaporodnak az érté-
kesebbnél értékesebb 
publikációk is, könyv, 
illetve online formában, adatbázisok épülnek, ahogyan 
Debrecen továbbra is rendszeresen tárgya, nemcsak 
helyszíne a legkülönfélébb műalkotásoknak is. Mindez 
együtt jól mutatja, mennyire fontos sokunk számára a 
város, annak közössége, és azt, hogy ki-ki a maga mód-
ján aktívan is élje meg az idetartozást.” – Szeptember 
harmadik hétvégéjén ismét gazdag programot kínálnak 

a kulturális örökség napjai sorozat 
rendezvényei. A város kulturális ügyei-
ért felelős alpolgármesterével, Puskás 
Istvánnal ennek apropóján készített 
interjút a Dehir.
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O AZ ALTER EGO kiállítást meghosszabbították 
két héttel, így az érdeklődők szeptember 25-éig 
láthatják Lakner László neoavantgárd remekmű-
veit a Modemben.

Az Arany Rajzszög Társaság (ART), illetve elődje, a 
Magyar Grafikai Stúdiók Egyesülete (MGSE) húsz 
évvel ezelőtt alapította az Arany Rajzszög-díjat, hogy 
elismerje a tervezőgrafika területén színvonalasan 
tevékenykedő kollégákat és munkáikat. Az elismerést 
évente több kategóriában adják át – azóta is – a 
kapcsolódó kiállítás megnyitó ünnepségén. A pályá-
zat és a kiállítás a kezdetektől nyílt, így évente bizto-
sít bemutatkozási lehetőséget a grafikus alkotóknak. 
Az Arany Rajzszög immár huszadik éve az egyik 
legfontosabb hazai grafikai eseménnyé lett, mely 
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Hogy mely alkotások kerülnek a vászonra, arról a 
Malter állandó zsűrije – Váró Kata Anna filmkritikus, 
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hétköznapi élet problémái, szépségei kerültek előtérbe”. 
Talán ez amolyan posztcovid hatás is lehet a szakem-
ber szerint, aki úgy véli, műfajilag teljesen vegyes a 
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mek egyáltalán megtalálhatóak a versenyfilmek között.

A Malter Fesztivál támogatói szintén ítéletet mond-
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Zsigmond.A zene világnapja

A Kodály Filharmónia Debrecen minden év október 
1-jén, a zene világnapján különleges programmal 
készül. Idén a közönséget biztatják aktív közreműkö-
désre: szavazást indítottak az ünnepi hangverseny 
nyitányának és két további mű kiválasztására.  
A döntés azonban nem lesz egyszerű feladat, hiszen 
csupa közkedvelt és kiváló darabot ajánlottak fel a 
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fix elemei Mendelssohn e-moll hegedűversenye – 
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Az október 1-jei koncertre 500 forintos regisztrá-
ciós jegyek válthatók! Bővebb információ a 
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Díjazottak válogatott 
kiállítása

Jelenet az Öcsi című alkotásból
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2022 őszétől 2024. év végéig két ütemben megújulnak a Debre-
cen, Hatvan utca 2-4. és Pásti utca 1-3. szám alatti bankfiókok.  
A tervekről Fürjész István fiókigazgatót kérdeztük.

Mikor kezdődnek az átalakítási munkálatok és meddig tarta-
nak?
Az átalakítás első üteme idén ősszel veszi kezdetét, melynek 
keretében a Hatvan utcai bankfiókunk felújítását kezdjük el. Ezt 
követően a Pásti utcai bankfiók felújítási munkálatai következnek, 
melyek előreláthatólag 2024 végére megvalósulnak.
Miért van szükség az átalakításra?
Az OTP Bank folyamatosan fejleszti országos hálózatát. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy még idén elkezdődik a Hatvan utcai fiókunk 
megújítása, korszerűsítése, mivel 10 évvel ezelőtt renoválták 
utoljára. Az elmúlt évtizedben megváltoztak az ügyfélszokások: a 
digitális bankolás lendületes előre törésével és a ki – és befizető 
ATM-ek elterjedésével az ügyfelek is agilisabbá  váltak, kollégáin-
kat leginkább személyes tanácsadás céljából keresik fel. A bank-
fiókjaink belső terei ezen igényekhez igazodva kerülnek átalakí-
tásra. A felújítást természetesen úgy szervezzük, hogy az minél 
kevesebb kellemetlenséget okozzon ügyfeleinknek.
Hogyan érinti az átalakítás első üteme az ügyintézést?
2022. szeptember 23-án a Hatvan utca 2-4. szám alatt található 
bankfiókunk zárva tart, és az ott lévő ATM-ek sem fognak üze-
melni. Ügyfeleink banki ügyeiket ezen a napon a Pásti utca 1-3. 
szám alatti bankfiókban tudják intézni. A szokásosnál nagyobb 
ügyfélforgalomra számítunk, ezért kérjük kedves ügyfeleinket, 

hogy csak a legszükségesebb esetben keressék fel fiókunkat
A felújítás időtartama alatt, szeptember 26-tól a Hatvan 

utca 2-4. szám alatti bankfiókunk és a korábban itt megtalálható 
ATM-ek a Piac utca 7-9. szám alá kerülnek áthelyezésre és ezen 
a címen lesznek elérhetőek. Ezen bankfiók a Hatvan utcai épüle-
tünktől 50 méteres távolságra található. 

A készpénzmentes privát banki ügyintézést 2022. szeptem-
ber 5-től (hétfő) a Barna utca 23. szám alatti OTP Bank fiókba 
helyezzük át. Ezen bankfiókban kizárólag privát banki ügyintézés 
lehetséges. 

2022. szeptember 30-tól a Pásti utca 1-3. szám alatti fiókunk 
készpénzmentes bankfiókként fog üzemelni. Készpénzes (forint 
és valuta) műveleteket kizárólag a Piac utca 7-9. szám alatti egy-
ségünkben tudnak ügyfeleink intézni. Javasoljuk, hogy készpénz-
felvételre és -befizetésre elsődlegesen a fiókjainkban megtalálha-
tó ATM-einket használják. Szükség esetén munkatársaink állnak 
rendelkezésükre.

A költözés részleteiről, valamint az egyes épületekben elérhe-
tő szolgáltatások pontos köréről ügyfeleink személyes tanácsadó-
juknál vagy  fióki munkatársainknál érdeklődhetnek. 

Debrecenben üzemelő többi bankfiókunk és ATM-ünk műkö-
dési rendjét és szolgáltatásait nem érintik a változások. 

Bankfiókjaink és ATM-eink teljes listáját ügyfeleink megtalálják a 
www.otpbank.hu oldalon. 
Bízunk benne, hogy mielőbb személyesen is találkozhatunk fel-
újított fiókjainkban.

Megújul Debrecen  
legnagyobb OTP bankfiókja
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LÍRA ÉS MISZTIKA
2022. október 11. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor:  I. (fisz-moll) zongoraverseny / Szkrjabin: Prometheus 
– A tűz költeménye / Szkrjabin: II. (c-moll) szimfónia

Közreműködik: Szabó Marcell – zongora / 
Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus (karigazgató: 
Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Anton Shaburov

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft 

A KAMARAZENE 
GYÖNGYSZEMEI 1.
2022. október 18. 19:00
Debreceni Egyetem, Aula

Műsor: Mozart: B-dúr szerenád („Gran Partita”) / 
Mendelssohn: Esz-dúr oktett

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár: 1900 Ft

PER ASPERA AD ASTRA    
2022. október 25. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Schubert: Rosamunda-nyitány / 
Mozart: G-dúr fuvolaverseny /
Beethoven: V. (c-moll) szimfónia

Közreműködik: Szabó Rozália – fuvola /
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Káli Gábor

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

BÉRLETVÁLTÁS A BÉRLETEKBEN SZEREPLŐ ELSŐ KONCERT 

NAPJÁIG! A Korzó, Napló, Gulyás, Rubányi és Kodály Kórus 

bérletekről bővebb információ: www.kodalyfilharmonia.hu 

A BÉCSI ISKOLA 1.
2022. szeptember 20. 19:00
Pásti utcai zsinagóga

Műsor: Haydn: 45. (fisz-moll, „Búcsú”) szimfónia / Mozart: 
C-dúr oboaverseny / Schubert: V. (B-dúr) szimfónia

Közreműködik: Bicskey Gábor – oboa / 
Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár: 1900 Ft 

KONCERT A ZENE VILÁGNAPJÁN: 
„BEST OF SYMPHONIC”
2022. október 1. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Nyitány: Önök kérték!
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
Önök kérték! (Szavazzon e-mailben vagy Facebook oldalun-
kon! Részletek honlapunkon.)
Ravel: Bolero

Közreműködik: Marie-Astrid Hulot – hegedű (Az I. Kodály 
Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny díjazottja) / 
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegyár: 500 Ft 

NAPLÓ BÉRLET

Partnereink: Támogatóink:

GULYÁS BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

MARIE-ASTRID HULOT

SOMOGYI-TÓTH DÁNIELKÁLI GÁBOR

BÉNYI TIBOR

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

KAMARASOROZAT

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS: Klassz Pont Jegyiroda (Halköz Üzletház oldalsó utcafront; Debrecen, Simonffy u. 4-6; 
telefon: +36 20 368 9897); Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400); Tourinform 
Iroda (Debrecen, Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506); Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket 
országos hálózatában és a kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás jogát 

fenntartjuk! INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT: +36 20 368 9897  // klasszpont@kodalyfilharmonia.hu  //  www.kodalyfilharmonia.hu 

KAMARASOROZAT
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BELVÁROSI IRODA 
KIADÓ

Hívja ügyintézőnket: 
+36 20 413 9573
+36 30 475 2491
+36 20 471 3842

Gondolkozzon csak el, kedves 
vezető beosztású olvasónk! Hol 
szeretné inkább irodai munkáját 
végezni? Egy akár új építésű, 
de a belvárostól távol eső, asz-
faltutakkal övezett, többnyire 
fátlan ipartelep, jobbára csak 
céges autóval megközelíthető 
irodaházának egyik üvegfal-
lal elválasztott kalickaszerű 
irodájában, ahonnan a reluxa 
mögül 30–50 munkaállomásra 
lát rá, vagy a belvárosban, egy 
patinás épület elmélyült mun-
kavégzésre alkalmas, csendes, 
akár egyetlen munkaállomással 
rendelkező irodájában? Ha Ön 
az utóbbira szavaz, akkor adunk 
egy titkos tippet. Piac utca 79. 
szám II. emelet. Itt találja az ÖN 
leendő irodáját.  
A helyiség 207 m2 alapterületű, 
önálló tárgyalóval, vizesblokkal 
és teakonyhával rendelkezik. 
Az irodák akadálymentesen is 
megközelíthetők. Az irodaház 
szomszédos a Piac utca 77. 
szám alatti Cívis Inkubátorház-
zal, a közösen használt udvaron 
parkolóhelyet is tud bérelni.

Borozz nálunk 
minél gyakrabban!

BORTERASZ ÉTTEREM
Debrecen, Piac utca 19. 

Nyitva: H.-Cs.: 11.00–22.00
P.-Szo.: 11.00–23.00

V.: zárva
Telefon: +36-70/708-9198     

E-mail: 
info@borteraszetterem.hu

rendeles@
borteraszetterem.hu

asztalfoglalas@
borteraszetterem.hu

A Borterasz étteremben min-
dent annak rendeltünk alá, hogy 
a vendégek minél alaposabban 
megismerhessék az általuk 
választott, vagy a somelier 
ajánlotta bort. Ezért az enteriőr 
nem hivalkodó, a teraszt és a 
földszinti éttermi részt modern, 
letisztult formavilág jellemzi, 
miközben a régi, hagyományos 
borkultúra elemei legalább 
utalás szintjén megjelennek. 
Ugyanakkor a pince bútorait 
és egyéb berendezési tárgyait 
úgy választottuk ki, hogy azok 
mind a klasszikus borospincét 
idézzék meg. 

A hazai borok kínálata széles, 
a jól ismert borászatok mellett 
kisebb, feltörekvő, de minő-
ségi bort előállító pincészetek 

is bemutatkoznak. Egyetlen 
kritérium van csak: minőség 
mindenekfelett. 

A választék alapján mind a 22 
borvidéket meg lehet ismerni, 
sőt néhány francia, portugál és 
új-zélandi bor is kóstolható.  
Az a vendég, aki megéhezik, 
vagy azért jön be, hogy a va-
csorája mellé némi finom bort is 
elfogyasszon, nem fog csalódni. 

Éttermünkben lehetőség van 
családi és baráti összejövetelek, 
céges rendezvények és esküvők 
megtartására is.
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Éttermünkben lehetőség van 
családi és baráti összejövetelek, 
céges rendezvények és esküvők 
megtartására is.
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A nyár folyamán örömmel 
nyitottuk meg Debrecenben 
is New York Uniform szaküz-
letünket. A munkaruházatot 
forgalmazó cégünk az 1994-ben 
megalapított NEW YORK  
DENTAL Kft. részeként, 2018-
ban egészségügyi munka-
ruházati üzletágunk 
New York Uniform 
branddé alakult. 
Prémium minő-
ségű munkaruhá-
ink hatalmas szín-, 

Dolgozz 
kényelmesen, 
tisztán! 

NEW YORK UNIFORM
Debrecen, Piac utca 73.

Nyitva:
H.-Sz.: 09.00-17.00 

Cs.: 09.00-18.00
P.: 09.00-16.00

Telefon: +36-70/548-80-75

minta-, fazon- és méretválasz-
tékban elérhetőek.  
Miért kötelező minden munka-
ruhának előnytelennek lennie?  
A New York Uniform küldetése, 
hogy minőségi, mégis mutatós 
munkaruházatot biztosítson 
azoknak az egészségügyben 
dolgozóknak, akik igényesen  
és praktikusan szeretnének 
öltözködni a munkában is.
Ruháinkat és cipőinket prémi-
um minőség, időtálló kényelem 
és kombinálhatóság jellemzi. 
Az XXS-től az 5XL-ig mindenki 
találhat olyat, ami tetszik neki. 
Akár munkahelyéről vagy ott-
honról is kiválaszthatja munka-
ruháját. 

A „newyorkuniform.hu” web-
áruházban rengeteg csinos da-
rab közül lehet válogatni, illetve 

ne maradjon le senki a 
„www.facebook.com/

newyorkuniform.hu” 
oldalon közzétett 
újdonságainkról. 
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Csomagolásmentes vásárlás 
Debrecenben

MANDALA 
CSOMAGOLÁSMENTES 

BOLT 
Debrecen, Kossuth utca 8.
Nyitva: H.- P.: 8.00-18.00

Szo.: 9.00-14.00
V.: zárva

Telefon: +36-30/09-000-59
E-mail: mandalabolt@ 

gmail.com

Debrecen szívében a Csokonai 
Színház mellett több mint 800-
féle termékkel várjuk mindazo-
kat, akik a csomagolásmentes 
vásárlással tenni szeretnének  
a környezetükért és az egészsé-
gükért. Folyamatosan bővítjük a 
termékeink körét; ehhez mindig 
figyeljük a vásárlói igényeket.
Élelmiszer-kínálatunkban 
megtalálhatók a teák, fűszerek, 
kézműves kávék és tészták, ga-
bonák és hüvelyesek, aszalvá-
nyok, magvak, granolák, müzlik 
és reggelizőpelyhek, lisztek 
és minden, ami a sütéshez 
szükséges, valamint édességek 
és chipsek. Bio, kézműves és 
kistermelői szörpöket, lekváro-
kat, zöldségkrémeket, tészta-
szószokat, valamint gyümölcs-

leveket is széles választékban 
biztosítunk.
Fontos számunkra, hogy az 
ételallergiával vagy -intoleran-
ciával küzdők is megtalálják 
nálunk a megfelelő élelmiszert, 
így nagy figyelmet fordítunk 
a gluténmentes, tejmentes 
termékekre, valamint a vegán 
étkezésre is.

Minden igényt kielégítően olyan 
mosó- és tisztítószerek talál-
hatóak a boltunkban, amelyek 
nem szennyezik a környeze-
tünket és a vizeinket. Ezenkí-
vül igen széles választékban 
kínálunk natúr kozmetikumo-
kat, kézműves szappanokat és 
minden kelléket a hulladékmen-
tes életmód elkezdéséhez.
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OMP Autóház Kft.      4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 38.     ompautohaz.hu
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Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Szeptember 17., szombat, 20 óra
Dzsúdló-koncert a Nagyerdei Víz-
toronyban.

O Szeptember 17., szombat
Totális Metál a Lovardában.

O Szeptember 18., vasárnap, 10 óra
Szépenszóló Fütyöri. Az Álom-
zug Társulás vendégelőadása a 
Vojtina Bábszínházban.

O Szeptember 18., vasárnap, 11 óra 
SétaTér – utcafesztivál a cívis-
házakért a Méliusz téren és a Kígyó 
utcán.

O Szeptember 18., vasárnap, 16.30
Shana Tova. A MH 4. Bocskai István 
Lövészdandár Debrecen Helyőrségi 
Zenekarának zsidó újévi ünnepi kon-
certje a Pásti utcai zsinagógában.

O Szeptember 19., hétfő, 9 óra
Örökségünk, Debrecen. Hely-
történeti konferencia és a 
Holnemváros című kiállítási kataló-
gus bemutatója a Pásti utcai Zsina-
gógában.

O  Szeptember 20., kedd, 15 óra
Kovács József Dénes főmuzeo-
lógus, történész tárlatvezetése 
a Magyar Géniusz kiállításban a 
Déri Múzeumban.

O Szeptember 20., kedd, 16 óra
Túrázás Ausztria zöld szívében. 
Hatvani Lajos vetített képes elő-
adása a Benedek Elek Könyvtárban.

O  Szeptember 20., kedd, 17 óra
Fodor Éva Irén muzeológus, mű-
vészettörténész tárlatvezetése 
a Magyar Géniusz kiállításban a 
Déri Múzeumban.

O Szeptember 20., kedd, 17 óra
Két állomás között; Mielőtt 
mind megérkezünk. Fehér Szil-
via könyvbemutatója a Méliusz-
könyvtárban.

O  Szeptember 20., kedd, 17.30
Arcok és tájak. Aradi Zsuzsa kiál-
lítása a Méliusz-könyvtárban.

RENDSZERES PROGRAMOK

O Zesty Lingo angol bölcsi a 
Józsai Közösségi Házban – hét-
főnként 10 órától.
O Anyafonó. Támogató kör 
anyáknak és babáknak a Borsos-
villában hétfőnként 10 órától.
O Női alakformáló torna a Ho-
mokkerti Közösségi Házban hét-
főnként és szerdánként 18.30-tól.
O Jóga a Borsos-villában hét-
főnként 18-tól és 18.30-tól és 
csütörtökönként 18.30-tól és 19 
órától.
O Mozdulj, Debrecen! Gerinctorna 
a Józsai Közösségi Házban – 
keddenként és csütörtökönként 
15.30-tól.
O Hangbújócska zenebölcsi a 
Homokkerti Közösségi Házban 
szerdánként 9 órától, a Méliusz-
könyvtárban keddenként 10.30-
tól, a Józsai Közösségi Házban 
csütörtökönként 10 órától.
O Torna nyugdíjasoknak a Bor-
sos-villában szerdánként.
O Szenior torna a Borsos-villá-
ban csütörtökönként 9 órától.
O Tökmag Kuckó zenebölcsi a 
Simonffy utcai Ifiházban – pénte-
kenként 9.30-tól.
O Fejlesztő foglalkozás 3–6 éves 
korig a Homokkerti Közösségi 
Házban szombatonként 10 órától.

O Szeptember 17., szombat
A kulturális örökség napja. A 
Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Szeptember 17., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2. 
szám alatt.

O Szeptember 17., szombat, 9 óra
Cívis udvar. A Magyar Nemzeti 
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárának családi napja a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
udvarán.

O Szeptember 17., szombat, 10 óra
Kreatív szombat a Józsai 
Közösségi Házban. 

O Szeptember 17., szombat, 10 óra
A V.37 Díszgalamb Egyesület elő-
adása a Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 17., szombat, 14 óra
A Pál utcai fiúk – bérletszünet. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Fórumban.

O Szeptember 17., szombat, 15 óra
Őszköszöntő családi nap az 
Ondódi Közösségi Házban.

O Szeptember 17., szombat, 16 óra
Nótaest a Délibáb Nótaegyesület 
szervezésében a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Szeptember 17., szombat, 17 óra
Színházak éjszakája a Csokonai 
Fórumban.

O Szeptember 17., szombat, 17 óra 
Alföldi „cívis” városjárás a Déri 
Múzeumtól indulva.

O Szeptember 17., szombat, 17 óra
Térey János: Szükséges fölös-
leg – könyvbemutató a Méliusz-
könyvtárban. A Térey Könyvünnep 
programja.

O Szeptember 17., szombat, 18.45
Templomok éjszakája. A Debreceni 
Református Kollégium Nagykönyv-
tárának és Múzeumának belvárosi 
templomtúrája.

O Szeptember 20., kedd, 18 óra 
Harangi Attila és Löki Viktor 
Debreceni cívisházak és lakóik 
nyomában című könyvének be-
mutatója a Déri Múzeumban.

O Szeptember 20., kedd, 19 óra
Edmond. Bérletes előadás Mé-
száros Ibolya ajánlásával a Cso-
konai Fórumban.

O A ZSUZSI ERDEI VASÚT ősszel 
is remek kirándulásokra hív
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O Szeptember 20., kedd, 19 óra
A bécsi iskola 1. Koncert a Pásti 
utcai zsinagógában.

O Szeptember 20., kedd
Dumaszínház a Lovardában.

O Szeptember 21., szerda, 16.30 
Viola – az éneklő közösség. Ká-
nonéneklés a Violában a Méliusz-
könyvtárban.

O  Szeptember 21., szerda, 17 óra
Nagy Gergely Sándor, a Nagy-
erdei Kultúrpark ügyvezető 
igazgatójának tárlatvezetése az 
Elefántfogó című kiállításban a 
Debreceni Irodalom Házában.

O Szeptember 21., szerda, 18 óra
Bódi Tesók-roadshow a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Szeptember 21., szerda 18 óra
Géniuszok Debrecenből – Magyar 
géniuszok Amerikában. Az ameri-
kai kuckó angol nyelvű beszélgetős 
estje a Déri Múzeumban.

O Szeptember 21., szerda, 18.15
Az Univerzum egyensúlya. Elő-
adás, beszélgetés Domokiné Tóth 
Mária tradicionális reikimesterrel az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 21., szerda, 19 óra
Edmond – bérletszünet. A Csoko-
nai Színház előadása a Csokonai 
Fórumban.

O Szeptember 21., szerda, 19 óra
Gelléri András és Persányi Zsó-
fia kétzongorás hangversenye a 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Szeptember 22., csütörtök, 14 óra
Toldi – bérletszünet. A Csokonai 
Színház bemutatója a Csokonai 
Fórumban.

O Szeptember 22., csütörtök, 18 óra
A bor géniusza. Tárlatlátogatás a 
Magyar Géniusz kiállításban és bor-
kóstolás a Déri Múzeumban.

O Szeptember 22., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Márk 
evangéliuma. Dankó Ferenc elő-
adása a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 22., csütörtök, 19 óra
Edmond – bérletszünet. A Csoko-
nai Színház előadása a Csokonai 
Fórumban.

O Szeptember 22., csütörtök, 19 óra
Görög Sisters zongorakettős 
hangversenye a Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Szeptember 22., csütörtök, 20 óra
Csendes Csütörtök. Bajnai Marci 
és Idea akusztik a Nagyerdei Víz-
toronyban.

O Szeptember 23., péntek, 10 óra
Babusgató. A Vojtina Bábszínház 
bölcsőszínháza a Játszószínházban.

O Szeptember 23., péntek, 14 óra
Őszköszöntő családi nap és 
sportdélután a Borsos József téren.

O Szeptember 23., péntek, 16 óra
Az örmények Magyarországon. 
Előadás a DMJV Örmény Nemze-
tiségi Önkormányzat jóvoltából a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 23., péntek, 18 óra
Für Elise – bérletes ea. Ráckevei 
Anna ajánlásával a Csokonai Fó-
rumban.

O Szeptember 23., péntek
Elefánt és DJ Juhász Laci a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O Szeptember 24., szombat
Kisvasútra fel! Autómentes nap a 
Zsuzsi Erdei Vasúttal.

O Szeptember 24., szombat
Motolla évadnyitó és A Fény ki-
teljesedése című film bemutatója 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 24., szombat, 10 óra
Kreatív szombat a Borsos-villában.

O Szeptember 24., szombat, 10 óra
Józsai társasjátékos klub a Józsai 
Közösségi Házban.

O Szeptember 24., 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben 
az Agórában.

O  Szeptember 24., szombat, 14 óra
A Magyar Géniusz vándorkiállítás 
finisszázsa a Déri Múzeumban.

O Szeptember 24., szombat, 15 óra
Motolla őszi évadnyitó családi 
délután a Homokkerti K. Házban.

O Szeptember 24., szombat, 16 óra
Nótaest a Debreceni Magyarnóta 
Egyesület szervezésében a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Szeptember 24., szombat, 19 óra
Finálé – bérletes előadás Mercs 
János ajánlásával a Csokonai 
Fórumban.

O Szeptember 25., vasárnap
Szüreti mulatság Hármas-hegy-
alján. A Zsuzsi Erdei Vasút prog-
ramja.

O Szeptember 25., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O Szeptember 25., vasárnap, 10 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
bemutatója a Színházteremben.  
10 óra: Babusgató. Bölcsőszínház 
a Játszószínházban.

O Szeptember 25., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A halak 
világa. Ismeretterjesztő programso-
rozat az Agórában.

O Szeptember 26., hétfő, 10 óra
Babusgató. A Vojtina Bábszínház 
bölcsőszínháza a Játszószínházban.

O Szeptember 26., hétfő, 18 óra
Für Elise – bérletszünet. A Csoko-
nai Színház előadása a Csokonai 
Fórumban.

O Szeptember 27., kedd, 10 és  
14 óra
Hoppláda. A Vojtina előadása 
a Színházteremben. 10 és 14 óra: 
Családkollázs a Játszószínházban.

O Szeptember 27., kedd, 14 óra
Az Európai Sporthét keretében 
nordic walking-oktatás és -túra 
a Józsai Közösségi Házban.

O  Szeptember 27., kedd, 17 óra
Szívvel-lélekkel. Kiállítás Kocz-
ka-Kiss Ilona festményeiből és 
Szabó Barbara mandaláiból a 
Józsai Közösségi Házban. Megtekint-
hető: október 15-éig.

O Szeptember 27., kedd, 19 óra
Alkalmi Társulat: Mónika. Munka-

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

O FÜR ELISE a Csokonai Fórum-
ban
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bemutató és szakmai megbeszé-
lés a DESz24-ben.

O Szeptember 27., kedd, 19 óra
Az élet és ami mögötte van. 
Egész estés beszélgetés Fenyő 
Ivánnal a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 28., szerda 
Turistáskodj itthon! Helytörténeti 
túra a turizmus világnapja alkalmá-
ból. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Szeptember 28., szerda, 10 és 
14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 és 
14 óra: Családkollázs. Előadás a 
Játszószínházban.

O Szeptember 28., szerda, 16.30
Sipos László Forster-emlékérmes 
műemlékfotós Sydney, operával 
és koalával című előadása a DAB-
székházban.

O Szeptember 28., szerda, 18.15
Az ember energetikai rendszere, 
egészsége helyreállítása közös-
ségi megpróbáltatások idején I. 
Előadás, beszélgetés Tamkó István 
bioenergetikus-radiesztétával az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 28., szerda, 19 óra
A Tanú – vígjáték 2 részben. A 
Körúti Színház előadása a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Szeptember 28., szerda, 19 óra
Névtelen csillag – bérletszünet. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Fórumban.

O Szeptember 29., csütörtök, 10 és 
14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszín-
ház előadása. 10 és 14 óra: 
Családkollázs a Játszószínházban.

O Szeptember 29., csütörtök, 10.30
Interaktív foglalkozás a népmese 
napja alkalmából a Borsos-villá-
ban.

O Szeptember 29., csütörtök, 13 óra
Koncertpedagógiai előadás-soro-
zat a zene világnapja alkalmából 
a Borsos-villában.

O Szeptember 29., csütörtök, 14 óra
Az Európai Sporthét keretében 
nordic walking-oktatás és -túra 
a Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 29., csütörtök, 14 óra
Tudományvásár a Csapó utcán. 

Látványos színpadi bemutatók az 
Agórával.

O Szeptember 29., csütörtök, 16 óra
Kávés klubdélután a kávé világ-
napja alkalmából a Józsai Közösségi 
Házban.

O  Szeptember 29., csütörtök, 18 óra
20 éves az Arany Rajzszög. Díja-
zottak válogatott kiállításának meg-
nyitója a Bényi Galériában.

O Szeptember 29., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Lukács 
evangéliuma. Szilvási András 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 29., csütörtök, 19 óra
Névtelen csillag – bérletszünet. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Fórumban.

O Szeptember 30., péntek, 8 óra
Lúdas Matyi-mesefesztivál a 
magyar népmese napján a Dósa 
nádor téren.

O Szeptember 30., péntek, 10 óra
Családkollázs. A Vojtina Bábszín-
ház előadása a Játszószínházban.

O Szeptember 30., péntek, 10 óra
A magyar népmese napja. Inter-
aktív program óvodásoknak a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 30., péntek, 13 óra
Koncertpedagógiai előadássoro-
zat a zene világnapja alkalmából 
a Borsos-villában.

O Szeptember 30., péntek, 15 óra
Rendhagyó Kutatók éjszakája az 
Agórában.

O Szeptember 30., péntek, 15 óra
Kutatók éjszakája a Debreceni 
Egyetemen.

O Szeptember 30., péntek, 19 óra 
Deeprecen. Koncertek a DESz24-
ben.

O Szeptember 30., péntek, 20.30
Irie Maffia-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Október 1–9.
Nagyerdő hete. A debreceni Nagy-
erdő értékeit bemutató programso-
rozat.

O Október 1., szombat
Madármegfigyelési nap 
Hármashegyalján. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.
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O Október 1., szombat, 10 óra
Talpalatnyi jég. Tárgykészítő 
családi nap Aranyi Fruzsina múze-
umpedagógussal a Debreceni Iroda-
lom Házában. 

O Október 1., szombat, 10 óra
Szüreti nap és puliszkafesztivál a 
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Október 1., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Szélforgó-
kígyó. Játékos foglalkozássorozat 
az Agórában. 11 és 13 óra: Családi 
foglalkozás a DigITérben.

O Október 1., szombat, 10.30
Túl az Óperencián. Családi dél-
előtt a népmese napja alkalmából a 
Méliusz-könyvtárban.

O Október 1., szombat, 14 óra
Idősek napi ünnepi rendezvény a 
Józsai Közösségi Házban.

O Október 1., szombat, 16 óra
Apacuka-koncert a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Október 1., szombat, 19 óra
Koncert a zene világnapján. A 
legszebb szimfonikus művek a Köl-
csey Központban.

O Október 2., vasárnap, 10 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszín-
ház előadása a Színházteremben. 
10 óra: A csúnya kislány. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Játszószín-
házban.

O Október 2., vasárnap 10.30
Vasárnapi tudomány: Távcsővel a 
kézben. Ismeretterjesztő program-
sorozat az Agórában.

O Október 2., vasárnap, 16 óra
Borikönyv – Jelenetek Péterfy 

Bori életéből című könyv bemu-
tatója a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 2., vasárnap
Illúzió mesterei a Lovardában.

O Október 3–9.
Svájci kulturális napok több hely-
színen.

O Október 3., hétfő, 14 óra
A Vojtina Bábszínház szüreti 
mulatsága a Játszószínházban.

O  Október 3., hétfő, 17 óra
A Nagyerdő hete. A Debreceni 
Fotóklub kiállítása a Méliusz-
könyvtárban. Megtekinthető: október 
22-éig.

O Október 3., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 3., hétfő, 19 óra
Zorán Turné 2022 a Kölcsey Köz-
pontban.

O Október 3., hétfő, 20 óra
Boticelly Baby-koncert a Deu-
tsche Kultuforum szervezésében 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Október 4., kedd, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina előadása a 
Színházteremben. 9.30, 11 és 14 
óra: A Vojtina Bábszínház szüreti 
mulatsága a Játszószínházban.

O Október 4., kedd, 15 óra
Amigurumi Klub. Kreatív fog-
lalkozás felnőtteknek a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 4., kedd, 16 óra
Kiss József műgyűjtő kiállításá-
nak megnyitója a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O  Október 4., kedd, 16.30
A természet szertárában. Mező 
Szilveszter főmuzeológus tár-
latvezetése az állatok világnapja 
alkalmából a Nagyerdő című állandó 
kiállításban. A Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja programja.

O Október 4., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptom Klub előadása 
a Méliusz-könyvtárban.

O Október 5., szerda, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 9.30, 
11 és 14 óra: A Vojtina Bábszínház 
szüreti mulatsága a Játszószín-
házban.

O Október 5., szerda, 15 óra
Az aradi vértanúkról történő 
közös megemlékezés a Méliusz-
könyvtárban. A Nagy Imre Társaság 
programsorozata.

O Október 5., szerda, 16 óra
KönyvTársasJáték a Méliusz-
könyvtárban.

O  Október 5., szerda, 16.30
Medgyessy szabadon. Séta Fodor 
Éva Irénnel, a Déri Múzeum mu-
zeológusával a Debreceni Irodalom 
Házában.

O Október 6–8.
Nemzetközi katonazenekari 
fesztivál a belvárosban és a Főnix 
Arénában.

O Október 6., csütörtök, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 9.30, 
11 és 14 óra: A Vojtina Bábszín-
ház szüreti mulatsága a Játszó-
színházban.

O Október 6., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – János 
evangéliuma. Fenyvesi Péter Pál 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Október 7., péntek, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 

O MOTOLLA-évadnyitó és A Fény 
kiteljesedése című film bemutató-
ja a Homokkerti Közösségi Házban 
szeptember 24-én

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O  Szeptember
A természet színei és a fan-
tázia világa. Balogh László 
festőművész kiállítása az 
Élettudományi Galériában. Meg-
tekinthető: szeptember 30-áig.

O  Szeptember
A Grafikusművészek Ajtósi 
Dürer Egyesületének kiállítá-
sa az Elméleti Galériában. Meg-
tekinthető: szeptember 30-áig.

O  Szeptember
Nyíló világok II. A Kőbányai 
Képző- és Iparművészek 
Egyesületének kiállítása a 
VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban. Megtekinthető: 
szeptember 30-áig.

O  Szeptember
Új világ hajnalán. Tisza Ist-
ván-emlékkiállítás a Csokonai 
Irodalmi Laborban. Megtekinthe-
tő: december 31-éig.
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óra: Babusgató. Bölcsőszínház a 
Játszószínházban.

O  Október 7., péntek, 17 óra
A 40 éves Homokkerti Nefelejcs 
Hímzőkör jubileumi kiállítása a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 8., szombat
Túrázz madarakkal! Állatsimoga-
tó és őszi túra Hármashegyalján. A 
Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Október 8., szombat, 9 óra
VII. VOKE musical- és színjátszó 
fesztivál a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O Október 8., szombat, 10.30
Budo Art – Japán tradíciók és 
harcművészetek. Előadások és 
harcművészeti bemutatók a Déri 
Múzeumban.

O Október 8., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben 
az Agórában.

O Október 8., szombat, 19.30 
Minimum 4-koncert a DESz24-ben.

O Október 9., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyer-
dei Stadion északi parkolójában.

O Október 9., vasárnap, 10 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 
óra: Babusgató. Bölcsőszínház a 
Játszószínházban.

O Október 9., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mi fán 
terem? Ismeretterjesztő programso-
rozat az Agórában.

O Október 10., hétfő, 10 óra
Babusgató. A Vojtina Bábszínház 
bölcsőszínháza a Játszószínházban.

O Október 10–22. 
II. MUST Egyetemi és 
Összművészeti Fesztivál a 
DESz24-ben.

O Október 11., kedd, 10 óra
Kórusok és dalkörök találkozója 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 11., kedd, 16.30 
Legjobb barátom, a Nagyerdő. 
Mező Szilveszter főmuzeológus 
tárlatvezetése az állandó termé-
szetrajzi kiállításban a Nagyerdő 
napja alkalmából. A Múzeumok Őszi 
Fesztiválja programja.
O Október 11., kedd, 17 óra

Kreatív Sziget a Méliusz-
könyvtárban.

O Október 11., kedd, 19 óra 
Líra és Misztika. Az Orosz Zenei 
Fesztivál nyitóhangversenye a 
Kölcsey Központban.

O  Október 12., szerda, 16.30
Zajácz Tamás bőrműves, iparmű-
vész Bőrkötésben című kiállítása 
a DAB-székházban.

O Október 12., szerda, 18.15
Konfliktuskezelés, agresszió-ön-
agresszió. Előadás, beszélgetés 
Kövesi Péter író-spirituális tanítóval 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 13., csütörtök, 10 óra
Kézműves játszóházi foglalkozás 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 13., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Az 
apostolok cselekedetei. Kormos 
Erik előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Október 14., péntek, 20.30
Deák Bill Blues Band-koncert a 
Lovardában.

O Október 15., szombat
Gombakereső túra és kenyér-
kóstoló nap. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Október 15., szombat
A Motolla szüreti alkalma szőlő-
vel, zenével, tánccal, mulatsággal a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 15., szombat, 9 óra
A V.37 Díszgalamb és Kisállatte-
nyésztő Egyesület továbbképzése 
a Józsai Közösségi Házban.

O Október 15., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Színes ál-
latvilág papírcsíkokból. Játékos 
foglalkozássorozat az Agórában. 11 
és 13 óra: Családi foglalkozás a 
DigITérben.

O Október 15., szombat, 19 óra
Orosz Zoltán harmonikaművész 
és Horváth Kornél koncertje a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában. 

O Október 15., szombat, 19 óra
Szakaszhatár-koncert a DESz24-
ben.

O Október 16., vasárnap, 10 óra
Szerencsés János, avagy az 
ördög három arany hajszála. A 

Vojtina Bábszínház előadása a 
Színházteremben.

O Október 16., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Induljon a 
szafari! Ismeretterjesztő program-
sorozat az Agórában.

O TÖKMAGKUCKÓ az Ifiházban 
péntekenként

Tárlatok, utazások
Az Élettudományi Galériában 
október elsején Kujbus János 
festőművész kiállítása nyílik, 
november 5-én az XIV. Egyetemi 
Képzőművészeti Tárlat, december 
3-án pedig Kosiczky Zsuzsanna és 
Battistig-Bauer Adrienne festőmű-
vészek kiállítása. 

Az Elméleti Galériában 
október 2-ától Törőcsik Katalin 
festőművész alkotásait láthatja a 
közönség, november 6-án Nagy 
Erzsébet Margit, december 4-én 
Oláh Sándor festőművészek 
kiállítása nyílik.

Folytatódnak a Világjáró Klub 
előadásai is: szeptember 27-én 
Kubassek János tart előadást 
Reguli Antal útján a Sarki-
Uralban címmel, október 11-én 
Novák László Madagaszkárról, 
25-én Vámosi Péter Costa Ricáról. 
November 8-án Makleit Lászlóval 
a Világörökségek nyomába ered-
hetünk, 22-én Győry József Peru 
világába, december 6-án pedig 
Juhász Lajos Gran Canáriába ka-
lauzolja az érdeklődőket. Ahogy 
Kozák Viktor, a DE Közművelő-
dési Titkárság vezetője jelezte, 
ezen felül két irodalmi és két 
zenei esttel készülnek a félévben, 
valamint a Népegészségügyi 
Kamaragalériában is lesz két 
kiállításuk.
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Ismét dobogóra és nemzetközi sikerekre is vágynak 
a Loki kézisei
Az erőviszonyok jelentős átrende-
ződésére nem lehet számítani a női 
kézilabda-élvonal új szezonjában. 
Vagy mégis?

Általános vélekedés, hogy a Loki 
erősödött a mögöttünk hagyott 
évadhoz képest. Ez igaz lehet, még 
akkor is, ha a nyáron visszavonulni 
kénytelen Kovács Anna nagyon fog 
hiányozni nem csupán a tudása, 
hanem az egyénisége miatt is.  
A helyére érkezett Hámori 
Konszuéla minden szempontból 
más, alkata, magassága és jobb-
kezessége miatt is, de védekezés-
ben, illetve összjátékban hasznos 
tagja lehet a csapatnak.

Arany Rebeka helyére Töpfner 
Alexandra érkezett, és az 
exfehérvári jobbszélső kiválóan 
teljesített a felkészülési mecs-
cseken, ráadásul biztos kezű 
heteslövőnek is bizonyult. Kácsor 
Grétával nagy lövőt, Cathrine 
Gabriellel pedig kiváló képességű 
kapust nyert a csapat. A francia 
válogatott hálóőr kulcsember 
lehet, hiszen Anca Giegerich még a 
műtét utáni rehabilitációját tölti.

A mag pedig együtt maradt. 
Vámos Petra mellé egyre inkább 
felnő irányító poszton Szabó 
Nina, a Bordás Réka–Tóvizi Petra 
beállókettős adott, a csapatka-
pitány Hornyák Dóra igazi vezér 

hátul, a folyamatosan javuló 
Planéta Szimonettától is várható-
ak a nagy bombák. A tapasztalt 
Karina Jezsikava játékintelligenciá-
ja ismét kamatozhat, a Vámos „kis 
Vamosz” Míra–Petrus Mirtill bal-
szélső duó megbízható megoldás 
a posztra, a másik oldalon pedig 
az odaadó csapatember, Mariana 
Costa megfelelő váltótársa lehet 
Töpfnernek. És ott vannak még 
a fiatalok is, hiszen a friss Eb-
bronzérmesek közül Csernyánszki 
Liliánára bármikor lehet számítani, 
és a kapuban Torda Vanessa is 
folyamatosan bizonyít. Szóval, 
erős a Loki kerete – ezt a bajnoki 
rajton az Alba Fehérvár maga-
biztos legyőzésével bizonyította. 
De kell is a „kétsorosság”, mert a 
Szilágyi Zoltán vezérelte csapat – 
a bajnokság mellett – immár az 
Európa Ligában is villantani akar 
valami emlékezeteset. 

Ami a vetélytársakat illeti, az új 
szezonban is Győr–FTC-versenyfu-
tásra lehet számít a bajnoki ara-
nyért. A dobogó harmadik helyéért 
az idén is nagy tülekedés lesz. 
Mert a Loki mellett oda igyekezne 
a három légiósától is megváló, de 
a nagy tehetség Albek Annát leiga-
zoló Mosonmagyaróvár, a Kajdon 
Blanka mellett öt idegenlégióst 
magához csábító Siófok. Erre most 
kevesebb esélye lehet a Kácsor 
Grétát és Hámori Konszuélát pótol-
ni aligha tudó Vácnak. Érdekesség, 
hogy utóbbi két gárda már az első 
fordulóban összecsapott egymás-
sal, és – meglepetésre – a váciak 
nyerték a meccset; a Klivinyi Kin-
gát nélkülöző Sió teljesen szétesett 
a második félidőre.

Szóval, mégis hozhat meglepe-
téseket az új évad... 

Kép és szöveg: Gurbán György

Kácsor Grétára kulcsszerep vár

A csapat megerősödve tör újabb sikerekre
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Trónfosztás a Kossuth téren: a belgák nyerték  
a 3x3-as Masters-tornát
Az Antwerpen csapata nyerte a 
World Tour Masters debreceni 
fordulóját, megtörve ezzel az eddigi 
négy tornát megnyerő Ub sorozatát. 
A döntő elképesztő csatát hozott: 
ugyan az Ub meglépett az elején 
pár ponttal, de az Antwerpen nagy-
szerű csapatjátékkal tapadt rájuk, 
sőt az első szünet után a vezetést 
is átvette (10-9). Innentől kezdve 
gyakorlatilag végig felváltva estek a 
kosarak, szinte percenként válto-
zott a vezető kiléte. Egy vitatható 
ítélet után a belgák három ponttal 
elléptek (19-16), de nem adta fel a 
világelső, és a hajrában kiegyenlített 
(20-20). Mindkét csapatnak volt lab-
dája a győzelemhez, melyet végül 
a Antwerpen szerzett meg Thibaut 
Vervoort kettesével. Ezzel sikerült 
megtörni az Ub 2022-es hegemó-
niáját, a belgák pedig a 2021-es 
debreceni olimpiai selejtező után 

újra diadalmaskodtak a Kossuth 
téren. A győztes negyvenezer, míg 
az ezüstérmes harmincezer dollárral 
gazdagodott.

A FIBA 3x3 World Tour Debrecen 
Masters végeredménye: 1. Antwer-
pen, 2. Ub, 3. Amszterdam,  
4. Marijampolé, 5. Liman, 6. Prince-
ton, 7. Lausanne, 8. Fribourg.

A főtéri kosarashét másik 
eseménye az U18-as korosztály 

3x3-as világbajnoksága volt, 
ahol a hölgyeknél amerikai 

címvédést láthatott a debreceni 
publikum, a férfiaknál új 

bajnokot avattak:
Franciaország válogatottja 

ért fel a csúcsra.

Az Egyesült Államok női válogatott-
ja a döntő összecsapás második 
felében valóságos erődemonstrációt 

tartott, és végül tükörsimán bezse-
belte az aranyérmet. A férfi finálé a 
világbajnokság legszínvonalasabb 
mérkőzését hozta. A lüktető iramú 
kosárcsemege viszont idő előtt 
lezárult, miután Franciaország Rudy 
Ekwakwe duplájával már a nyolcadik 
percben elérte a huszonegy egysé-
get Szerbia ellen.

A torna női all-star csapa-
ta: Mikaylah Williams (Egyesült 
Államok), Nina Falk (Németország), 
Alícia Torres (Spanyolország)

A torna férfi all-star csapata: 
Rudy Ekwakwe (Franciaország), 
Milan Suput (Szerbia), Rokas Jocys 
(Litvánia)

A torna legértékesebb női 
játékosa (MVP): Mikaylah Williams 
(Egyesült Államok)

A torna legértékesebb férfi 
játékosa (MVP): Rudy Ekwakwe 
(Franciaország)
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Sportprogramok
FUTSAL 
Férfi NB I 
Szeptember 23., péntek: DEAC–Kecskemét (18.30), 
Nyírbátor–Berettyóújfalu (19) 
Szeptember 29., csütörtök: Berettyóújfalu–Újpest (18.30) 
Szeptember 30., péntek: Veszprém–DEAC (18.30) 
Október 17., hétfő: ELTE BEAC–Berettyóújfalu és DEAC– 
Magyar Futsal Akadémia 

Női NB I 
Szeptember 18., vasárnap: Újpest–DEAC (18) 
Október 1., szombat: TFSE–DEAC 
Október 8., szombat: DEAC–Miskolc 
 
JÉGKORONG 
Szeptember 16., péntek: DEAC–FTC 
Szeptember 20., kedd: DEAC–Gyergyó 
Szeptember 27., kedd: DEAC–Csíkszereda 
Szeptember 30.: péntek: UTE–DEAC 
Október 1., szombat: BJAHC Vasas–DEAC 
Október 7., péntek: Gyergyó–DEAC 
Október 8., szombat: Csíkszereda–DEAC 
Október 10., hétfő: Corona Brasov–DEAC 
Október 14., péntek: DEAC–UTE 
Október 16., vasárnap: FEHA19 Fehérvár–DEAC 
 
LABDARÚGÁS 
NB I, NB III és Magyar Kupa 
Szeptember 17., szombat: Jászberény–DEAC (15), Ma-
gyar Kupa, a 32 közé jutásért 
Szeptember 18., vasárnap: Dabas–DVSC (15), Monostor-

Szürke idénykezdés után 
Amikor e sorok az olvasó kezébe kerülnek, már túl lesz 
a Loki a válogatottmeccsek miatti őszi szünet egyetlen 
fellépésén, a Dabas elleni kupameccsen, s készülhet 
a szeptember végi folytatásra, az eddigi szereplés 
korrigálására. S vélhetően megtudjuk immár az új edző 
nevét is, aki a hat meccsen dirigáló Joao Janeiro és az 
ideiglenesen két mérkőzésre megbízott Dombi Tibor 
helyét váltja az NB I-es futballcsapat kispadján.

Lesz javítanivalója bőven. Egyértelmű: a nyári 
átigazolási időszak nem tartozik a sikeresnek ítélhetők 
közé – megvált a DVSC hasznos játékosoktól, érkezett 
helyükre csapatnyi új futballista. A cunami sok játékost 
sodort ugyan Debrecenbe, többségük az új klubtulajdo-
nos érdekeltségébe tartozó egyesületekből, ám – eddig 
legalábbis – egyikük sem váltotta meg a világot. A sé-
rülések is nehezítették a szakvezetők dolgát, így aztán 
a meglehetősen szürke idénykezdés a szakadék szélére 
sodorta a csapatot. Alkalmanként volt némi fellángolás, 
egyébként azonban tűz nélküli meccsek szürkesége do-

minált: ez a bajnokság első negyedének mérlege. Aka-
rat, küzdelem alig-alig volt tapasztalható, s e légkörben 
azok is kedvüket veszítették, akik motorként püfögtek 
korábban, a csapat meghatározó elemei voltak. 

 Egyetlen győzelem, négy döntetlen és három 
vereség, mindössze 7 pont szerepel a batyuban. A 14 
kapott gólnál csak a Mezőkövesd gyűjtött be többet 
(17), s a kiesőzóna közvetlen közelében várja a csapat 
a bajnokság folytatását. 

Szebb napokat remélünk...

Fotó: dvsc.hu

pályi–Nyíregyháza (15 órától), Magyar Kupa, a 32 közé 
jutásért 
Szeptember 25., vasárnap: DVSC II–Hatvan (11 óra), 
Jászberény - DEAC 16), Karcag–Hajdúszoboszló (16)  
Szeptember 28., szerda: DEAC–Körösladány, Hajdúszo-
boszló - BKV Előre és Békéscsaba II–DVSC II (mind 16 
óra) 
Október 1., szombat, 17 óra: DVSC–Budapest Honvéd 
Október 2., vasárnap: DVSC II–Füzesgyarmat (11), Jász-
berény–Hajdúszoboszló (15), Putnok–DEAC (15) 
Október 9., vasárnap, 18 óra: FTC–DVSC. Hajdúszoboszló 
–Körösladány (15), DVSC II–Putnok (13), BVSC–DEAC (15) 
Október 15., szombat: DVSC–Újpest 
Október 15., vasárnap: DEAC–Hajdúszoboszló (13), Vasas 
II–DVSC II (13) 

KÉZILABDA
Női NB I: 
Szeptember 16., péntek: DVSC Schaeffler–DKKA (18 óra)
Szeptember 23., péntek: DVSC Schaeffler–MKC (18 óra) 
Október 5., szerda: Győr–DVSC Schaeffler (18 óra) 
Október 15., szombat: Budaörs–DVSC Schaeffler (18 óra) 
Október 21., péntek: DVSC Schaeffler–Érd (18 óra) 
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is 
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 13 éve működő, szokatlanul 
olcsó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Ma-
gyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai mi-
nősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb 
vásárlók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél, 
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüve-
geket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútor-
zatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és 
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdisz-
kont 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 épülete 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!
13 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Megfejtéseiket október 4-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

Törd meg az éhezőknek című, 
Bosán Nándorról szóló filmjéből 

sorsolunk ki két darab DVD-t. Ezt 
szerkesztőségünkben vehetik át.

Előző számunk szerencsés 
megfejtői: 

Kovács Györgyné, 
Jerikó u. 28. 9. em.

Küss József, Géresi u. 7.

Az utca nem  
játszótér
Egy hobbiból szubkultú-
rává vált alternatív sport, 
a gördeszkázás történetét 
követi végig a hetvenes évek 
második felétől napjainkig a 
Debreceni Német Kulturális 
Fórum Batthyány utca 24. 
szám alatti közösségi terében 
szeptember 22-én 18 órakor 
nyíló tárlat.

Katonazene
Az ország legjelentősebb kato-
nazenekari találkozója több mint 
négy évtizede tölti meg ritmussal 
és pezsgéssel Debrecen tereit. A 
Nemzetközi Katonazenekari Feszti-
válon újra felharsannak a fúvósok, 
döngnek majd a dobok, s látványos 
felvonulások, térzenék, alaki 
bemutatók és koncertek várják a 
közönséget október 6. és 8. között.
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Mozinet az Apollóban
Szeptemberben kezdődött a Cannes-i és Velencei Nemzet-
közi Filmfesztivál legnagyobb sikereit felvonultató  
11. Mozinet Filmnapok sorozata. Idén változott a koncepció: 
a programban szereplő négy film egyesével utazza be az 
országot: a nézők minden hónapban egy-egy alkotást lát-
hatnak, akár hónapokkal az országos mozibemutató előtt. 

Az Apolló mozi október 7-én a Nyolc hegyet vetíti. A film 
hőse két tizenéves, akik együtt töltik a nyarakat a Dolomi-
tokban. Ősszel Pietro hazamegy Torinóba, Bruno viszont 
marad a hegyek között, a falujában. A két fiú között mély 
barátság szövődik, ami azonban megszakad a tinédzser-
évek alatt. Húsz év után találkoznak újra, amikor jobban 
egymásra vannak utalva, mint valaha is.

November 4-én A titokzatos nő, december 9-én pedig 
a Mások gyerekei című alkotás lesz műsoron. A vetítések 
után Váró Kata Anna filmesztéta elemzi a filmeket.

Ponyva
Kujbus János meghatározó, jellegzetes személyisége 
a debreceni képzőművészeti életnek. Képei színe-
sek, fotószerűen pontosak, jellemző rájuk egyfajta 
hiperrealizmus és némi szürrealista játékosság. A festő 
korábban Drezdában élt és ott működtetett galériát, 
aztán hazatért, és azóta itthon alkot.

Szülővárosában viszonylag ritkábban jelenik meg 
munkáival, az internet jóvoltából azonban sikeresen 
vonzza magára külföldi magazinok, szaklapok szerkesz-
tőinek figyelmét. Olyan neves külföldi lapok keresték 
már fel, mint az Inside Artists, az Art Reveal Magazine 
vagy az Artqol. A közönség megtekinthette munkáit –
többek – között az Amerikai Egyesült Államokban, Né-
metországban, Svájcban, Lengyelországban is.

Új tárlata, a Ponyva a megkezdett út folytatása. 
Ahogy Mányoki Endre író jellemezte a festőt: „a kortár-
sak, a középnemzedék képzőművészei közül Kujbus a 
legkövetkezetesebb pop art alkotó, aki nemcsak vizuális 
elemként használja ezt a stílusirányzatot, de következe-
tesen ebből a képi világból is építkezik. A motívumoktól, 
a toposzokon át a konkrét idézetekig a pop art képi 
rendszerében mozog. Kujbus bezárja a figuráit a zárt 
terekbe, és figyeli, hogyan viselkednek, keresnek-e, 
találnak-e kapcsolatot egymással.”

Kujbus János tárlata október 1-jén, 15 órakor nyílik 
az Élettudományi Galériában.
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