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   Különleges pillanat, amikor előtűnik, felfedezhetővé válik egy kimagasló tehetségű fiatal. 

Az emberi képességek a legkülönbözőbb területen tudnak kibontakozni és újat alkotni.    

Bizonyítva rátermettségüket az oktatási intézményekben és az életben is. Mérő László 

matematikus gondolatai nyomán bátran kijelenthetjük, hogy az okosság titokzatos dolog, a 

tehetség még inkább az, de egyik sem titok: mindkettő egyszerűen van és kész.  

   A mi tehetséges ifjunk, Debreczeni Péter Debrecenben született 2005. november 15-én, 

Debreczeni Sándor egyéni vállalkozó és Fekete Mária, a hajdúdorogi Móra iskola pedagógiai 

asszisztensének harmadik gyermekeként. Testvérei Liliána és Sándor. 

   Tehetségének szárnybontogatásai a Szent Bazil Görögkatolikus Óvodában vette kezdetét 

2009-ben. 

   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi 

munkatársa támogatója a tehetséggondozásnak. 2012-től tanítói, tanárai a tudás átadásával, 

versenyek felkutatásával, szakmai felkészítésével minden esetben hozzájárultak Péter 

tehetségének kibontakoztatásához. Kiváló vers- mondamondó képessége; szónoki tehetsége; 

színészi alakításai hamar ismertté tették az oktatás, a kultúra platformján. A versenyeken való 

szereplése, a színdarabokban való közreműködése mindig a színvonalas programok 

megvalósulását jelentette és jelenti. Élményt okoz minden színészi játéka, szerep 

megformálása, zenés-énekes produkciója. Az Ő munkásságában a jövő zálogát látjuk. 

   Nemcsak az általános iskolában állt helyt, hanem a Móra iskola művészeti ágazatán is aktív 

tag lett 2012-től. Zongorázni tanul és a kórus fellépésein szerepel immár hat éve. Bátran 

kijelenthetjük, hogy nélküle elképzelhetetlen egy-egy városi kulturális rendezvény, legyen az 

a magyar kultúra napja, avagy március 15-e. A Mórás rekordállítás egyik központi szereplője 

volt, a családi nap narrátoraként is megmutatta tehetségét.  

   2019 szeptemberében a debreceni Rockszínháznak lett a tagja, tudását megismerve 

hamarosan a zenekar frontemberévé lépett elő. Novemberben az őszi szünetben volt az első 

fellépése a Roncsbárban, ahol a tanára, Perjés Péter ’Hány élet kell még’ című dalát adta elő. 

Debrecenben a Libanapokon is megmutathatta tehetségét. December közepén szerepelt Botfül 

Billy és Greta Green kalandjai című darab premierjén. Január végén a zenekarral a Kaptár 

klubban lépett fel előzenekarként. A március 15-e alkalmából szervezett városi ünnepi 

műsorban is főszerepet kapott. 

   2018-ban iskolát váltott és a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium tanulója lett. 

Hamar kinőtte ezen intézmény falait, és ebben az évben jelentkezett a Debreceni Ady Endre 

Gimnázium dráma tagozatára, ahová felvételt nyert, és szeptembertől már ott folytatja a 

tanulmányaimat. 

   A legutóbbi emlékezetes pillanatot Koppány és Laborc szerepében idézte elő számunkra, 

ahol a móra iskola zeneiskolásaként Péter énekes és színészi tehetségével mindenkit 

elvarázsolt, és a résztvevők átélhették az István, a király rockopera történelmi szépségét. 

Ehhez kapcsolódik az országos sikere is. 

   Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel, a zenekarral illetve a színházzal tervezett 

koncertek elmaradtak. Ő mégis megmutatta tehetségét a határainkon innen és túl is. A 

Zikkurat Színpadi Ügynökség a szerzőkkel, Szörényi Leventével és Bródy Jánossal 

egyetértésben zenés színházi tehetségkutató versenyt hirdetett a Kárpát-medence magyar 

anyanyelvű iskolái számára az István, a király című rockopera valamely részletének 

bemutatására, 6-16 éves kisiskolások számára.  

   A hajdúdorogi zeneiskolát Debreczeni Péter, 6. osztályos tanuló képviselte szólista 

kategóriában, Koppány vezér szerepében. Petinek kiváló a hallása, kitűnően énekel.   



A verseny két fordulóból állt és az internetes szavazókon kívül elismert szakmai zsűri 

pontozta a versenyzőket. Az első körben, Koppány szerepében, a Szállj fel szabad madár! 

című betétdallal összesen 11 versenyző indult, ahol a hajdúdorogi zeneiskolás az összesített 

pontok szerint, harmadik legjobb versenyzőként jutott tovább.  

   A második körben új videóval, az Elkésett békevágy című Koppány dallal indult Peti a 

szavazók pontjaiért. A szervezők döntése alapján Peti, Vecellin, István fővezérének 

szerepében fog közreműködni.  

   Végezetül engedjenek meg néhány versenyeredmény ismertetését, amely kitüntetettünk 

tehetségét igazolja: 

 

2014 

III. 11.   Jelmezes népmese és mondamondó verseny  

IV. Területi jelmezes népmesemondó verseny – Téglás Különdíj 

V. 6. Versmondó verseny  

2015 

I. 21. Kazinczy-szépkiejtési verseny III. hely 

IV. 13. Jelmezes népmese és mondamondó verseny  III. hely 

V. 6. Versmondó verseny  

2016 

I. 12. Kazinczy-szépkiejtési verseny  

II. 16. Versmondó verseny  

IV. 19. Jelmezes népmese és mondamondó verseny  

2017 

I. 18. Kazinczy-szépkiejtési verseny I. hely 

II. 23. Jaczkovics Mihály emlékére rendezett versmondó verseny  I. hely 

XII. 07. Vihar Béla emlékére rendezett versmondó verseny I. hely 

2018 

I. 16. Kazinczy-szépkiejtési verseny  

II. 23. Jaczkovics Mihály emlékére rendezett versmondó verseny I. hely 

XII. 07. Vihar Béla emlékére rendezett versmondó verseny I. hely 

2019 

IV. 14. Református 6 osztályos gimnáziumok versenye   I. hely                
XII.08. Vihar Béla emlékére rendezett versmondó verseny I. hely 

                           

 

 


