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A munka mellett a kikapcsolódás is nagyon fontos. Nem mind-
egy hol, hogyan, milyen körülmények között próbálunk lazítani, 
feltöltődni, új élményeket szerezni. 

Debrecen kulturális, művészeti, szabadidős és sportesemé-
nyekben gazdag város. Szinte mindig történik valami. A pulyka-
napoktól a borkarneválig, a zenei fesztiváloktól a virágkarne-
váli hétig, a sportrangadóktól a múzeumok éjszakájáig, a cívis 
korzótól a karácsonyi vásárig széles és sokszínű a választék. 
Ránk várnak a színházi páholyok és a lelátók, a teraszok és a 
galériák, a közösségi házak, és a közösségi terek.

Tenni szeretnénk érte, hogy az itt élők, s az ide látogatók 
tudják: hol, mikor, milyen rendezvények, programok várják őket 
városunkban.

A magas szintű szakmai és technikai háttérrel rendelkező 
Debrecen Televízió (mely a dehir.hu hírportált is jegyzi) egy 
új, hiánypótló információs kiadvánnyal lép az olvasók elé. A 
Debreceni Korzóval, mely modern, látványos és színvonalas 
megjelenésével szándékaink szerint segít eligazodni a progra-
mok között, és felkelti azok érdeklődését is, akik eddig csupán 
utólag értesülhettek egy-egy sikeres rendezvényről.

Minden, ami program (legyen az sport, kultúra vagy kikap-
csolódás) helyet kap ebben a kiadványban. Az Önök segítségét 
is szívesen vesszük: híreiket, információikat, ötleteiket, észre-
vételeiket a programok@debrecenikorzo.hu e-mail címre várjuk.

A Debreceni Korzó ingyenesen, 30 ezer példányban jelenik 
meg, a város nagy részén postaládás terjesztéssel. Néhány 
ezer példányt gyűjtőpontokon és városi intézményekben is 
elhelyezünk: keressék, forgassák, olvassák – önöknek, az önök 
tájékoztatására és szórakoztatására készítjük!

Tartsanak velünk! Érezzék jól magukat városunkban, Debre-
cenben, akár a Debreceni Korzó segítségével is! Szép napot és 
jó lapot kívánunk!

széles Tamás
ügyvezető igazgató

Kedves Olvasó!
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KEREKESTELEPI STRANDFÜRDŐ ÉS KEMPING
DEBRECEN SZÁVAY U. 22. üzemeltető: DH-Szerviz Kft. 4028. Debrecen, Tüzér u. 4.

  NYÁRI NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP 800-2000

                                                         (május 01.-szeptember 30-ig.)

2 termálmedence és 1 hideg vizes 
medence mellett, 250 férőhelyes kemping 
és teniszpálya várja az idelátogatókat.

Teniszezhet még a Sportcentrum területén 
levő pályánkon is az Oláh Gábor utcán.

Tel/fax: 52 470 745 E-mail: szervizkft@dhszerviz.hu

Laskára virággal
O Virágkarneváli kocsikkal népszerűsítették 
június végén a debreceni nyári programokat 
Cegléden. Két kompozíciót mutattak be az 
alföldi városban rendezett Laskafesztiválon: 
a Szent Koronát és a Kossuth Lajost ábrázoló 
alkotásokat. Cserébe Cegléd is ellátogat majd 
Debrecenbe egy kulturális megállapodás 
keretében, és bemutatkozik augusztus 20-án. 

Könnyű nyári 
darabok

O Óriási siker idén is Debreceni Nyári  színházi 
 Esték sorozata. Renee Taylor és Joseph Bologna víg-
játéka, A Bermuda-háromszög-botrány július 9-én 
és 10-én 20.30 órától kerül színre a Kölcsey Ferenc 
 Református Tanítóképző Főiskola udvarán. (Esőnap: 
július 11.) A főszerepeket Voith Ági, Koltai Róbert, 
Esztergályos Cecília, Kézdy György, Timkó Eszter, Vertig 
Tímea játsszák, a darabot Bodrogi Gyula rendezte.

A történet hőse két özvegyasszony, akiket lányaik 
áttelepítenek New Yorkból a napfényes nyugatra, a 
nyugdíjasok közösségébe, ahol találkoznak egy szív-
tipróval. Váratlan fordulatok, és megejtően romantikus 
színek bravúros váltogatása közepette a közönség még 
akkor is kacag, amikor sírni volna kedve…

Bermuda-háromszög: Esztergályos Cecília,  
Koltai Róbert és Voith Ági

A virágból formázott 
Szent Korona idén  
Ceglédet is megjárta

Nyári színházi 
Esték: 

5 színház, 5 rendező
      37 színész

700 néző esténként
        9000 néző 
           összesen
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O Ismét elindult a Debreceni 
Nyár! A rendezvénysorozat 
az idén új helyszínekkel is 
gyarapodott, nemrég ugyanis 
nagy örömmel vehette 
birtokba Debrecen új tereit 
cívisváros közönsége. 

A főtér mellett a belváros 
meghittebb, hangulatos kis 
zugait, a Hal közt és a Nagy-
templom mögötti Emlékkertet 
minden este kellemes zene 
tölti meg június 15. és július 
20. között. 

(Bővebb információ:  
www.fonixinfo.hu)

Blueshétfő – Village Lizards koncert lesz július 
11-én, és a Jerry Lee’s Rock’n’Roll Service muzsikál július 
18-án a Hal közben.

Szerelmes kedd – A Harmonia Garden és 
Szirtes Edina Mókus játszanak az Emlékkertben július 12-
én, 19-én pedig Takáts Eszter és zenekarának bemutató 
koncertjét láthatjuk-hallhatjuk.

Jazzszerda – A helyszín ismét a Hal köz: július 14-
én a Salvatore Zema és Lencsés Eszter Duó játszik. 

Folkpéntek – Sugalló és a Csángó Orchestra Band 
koncert lesz július 15-én a Hal közben.

Mese és játék 
a kertben
O A legkisebbek sem marad-
nak program nélkül a debreceni 
nyárban! Az Emlékkertben (a 
Nagytemplom mögött) 10 órától 
kézműves játszóház és arcfestés, 
11 órától bábszínházi előadás 
várja a gyerekeket és szüleiket: 
július 13-án a Tréfás farkast az 
Aranykapu bábszínház mutatja 
be, 20-án pedig a Pergő Együttes 
előadásában láthatjuk A debrece-
ni nagyvásárban című produkciót. 

Nyári kóstolgató

Terek, zugok és kalandok

Ismét kedvelt tere lett a 
városnak a teraszokkal 
teli Hal köz
(Fotók: Nagy Gábor)
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2000-ig, aztán kerültem Nyíregyházára, ahol 
többek között a rajz szakos képzésben oktattam, 
legutóbb pedig az Alkalmazott Kommunikáció 
Intézet docense, illetve a főiskola Gazdasági és 
Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese 
voltam. Onnan tulajdonképpen visszatértem.

a Modem idén lesz ötéves. Korszakhatár-
hoz érkezett?
Ez a szép kerek jubileum lehetőséget ad a visz-
szatekintésre, illetve arra is, hogy előrenézzünk. 
Gulyás Gábor egy sikeres intézményt hagyott 
örökül. A folyamatosságot fontosnak tartom, de 
a jövő évtől más hangsúlyokkal is kell majd szá-
molni. Az első időszak részben a név építéséről 
is szólt, most tovább kell lépnünk. Hagyomány, 
hogy mindig nagy gonddal installáltunk: a tárla-
tok felépítése, berendezése, elhelyezése, vizuális 
megjelenítése kezdettől fogva erőssége volt a 
Modemnek. Ez ugyanolyan lényeges, mint az, 
hogy évi egy nagy tárlattal a közönség szélesebb 
rétegét is megszólítsuk. 

Mitől függ egy-egy rendezvény sikere?
A médiának is nagy szerepe lehet ebben. Nem 
túlzás azt állítani, hogy kifejezetten jó sajtója 
van a művészeti 
központnak, ami 
egyébként nem-
csak a Modemnek, 
hanem Debrecen 
városnak is jó. Néha 
pont a sajtóvissz-
hang következtében 
lett egy-egy tárlat 
népszerű: találkoztam 
olyan látogatókkal, 
akik elmondták, hogy 
olvastak valahol egy 
interjút, ami felkeltet-
te az érdeklődésüket, 
és eljöttek...

Mennyire lehet 
előre látni és ter-
vezni a jövőt?
A jó működés feltétele az is, hogy több lábon áll-
junk. A tárlatok ma már mindig kísérőrendezvé-
nyekkel járnak a Modemben. Szeretném, ha a jö-
vőben még nagyobb hangsúlyt kapna az itt folyó 
tudományos munka, műhelyként is funkcionálna 

Nem idegenként került ide, jól tudjuk?
Kezdettől figyelemmel kísértem az intézmény 
életét, és hamar bekapcsolódtam a munká-
jába: eleinte művészetelméleti előadásokat 
szerveztem, fotóesztétikai előadást tartottam, 
majd másfél éven át félállásban dolgoztam itt. 
Egyébként tíz évig Debrecenben laktam, egészen 

Júniustól Kukla Krisztián  
irányítja a Modem munkáját.  
Az új igazgatóval arról beszélgettünk 
egy csésze kávé mellett, hogy hisz a 
több lábon állásban, fontosnak tart-
ja a pályázatokat, és szeretné, ha az 
egyetemisták kre ditek ért is látogat-
hatnák a Modemet.

A  van  múltja és van jövője

„Jó 15 éve a felsőokta-
tásban dolgozom, olyan 
szakterületen, amely 
kapcsolódik a vizuális 
művészetek, s így a 
múzeumok világához. 
Elméleti ember vagyok, 
akinek a kihívást az 
jelenti, hogyan lehet 
ennek az intézménynek 
a vezetésében gyakorla-
ti módon is hasznosítani 
az elméleti tudást.”
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az intézmény. Fontosak a múzeumpedagó-
giai programok, a koncertek és általában 
a közönségbarát rendezvények. Kiemelke-
dőnek tartom a regionális szerepvállalás 
szükségességét is. Ezek azok szerintem, 
amit a város is igényel tőlünk, és amit mi 
is szeretnénk nyújtani a városnak, és a 
tágabban értelmezett művészeti világnak.

Ehhez azonban pénz kell... lesz ele-
gendő forrás idén a Modem zavartalan 
működéséhez?
Az önkormányzati támogatás mellett fo-
lyamatosan keressük a pályázati lehetősé-
geket. A gyűjtemények bemutatása, a tár-
latok megnyitása kapcsán pedig ma már 
egyre gyakrabban keresik fel a Modemet 
azzal, hogy szeretnének támogatni minket. 
Ebben sokat számít, hogy az intézménynek 
van már némi múltja.

A  van  múltja és van jövője

Ez egy fiatal intézmény: 
mennyire fontosak a fiatalok a 
Modem számára?
Szeretném, ha erősebb lenne az 
egyetemi kapcsolatrendszerünk. 
Akár oktatási feladatokba is be 
lehetne vonni a Modemet: akár 
kurzusok kihelyezéséről is lehetne 
szó, melyek látogatásáért kredi-
teket kaphatnának a hallgatók. 
Egyes tanszékekkel már egészen 
jó az együttműködés. Néha kerülő 
utakkal próbálkozunk, hogy meg 
tudjuk szólítani a fiatalokat: pél-
dául koncertekkel, filmklubokkal 
kívánjuk vonzóvá tenni a Modemet

A Modem része a városnak, 
de mennyire része a Modem 
előtti tér az intézmény életé-
nek?
Szeretnénk, ha a Baltazár Dezső 
tér hangulatosabb, élőbb területe 
lehetne a városnak akkor is, ha 
éppen nincsen nagyrendezvény. 
Ehhez nem is kellene sok minden: 
térbútorok, és esetleg az, hogy ki-
települjünk néhány asztallal. A tér 
a város szívében található, nincs 
messze semmitől...

(szénási)

„Szeretnék egy 
pezsgő kulturális 
intézményt, ami 
egyszerre kivívja a 
szakma elismeré-
sét, és a regionális 
szerepkört is jól el 
tudja látni.”

Egy tér, ami közel van a nagyvilághoz, 
de a városban sincs messze semmitől...

Fotó: Petromán László

Aba Nováktól Da Vincin 
át a Messiásokig – 
nemzetközi visszhangot
is kiváltó kiállitásoknak
adott otthont a Modem
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O Föld, ég, víz, zöld: állat, növény, 
ember... Immár tizennyolcadik alka-
lommal hirdette meg 2010-ben a 
Magyar Természetfotósok Szövetsé-
ge az ország legnagyobb természet-
fotó-pályázatát. A cél az ország, a 
Pannon Ökorégió és Földünk termé-
szeti értékeinek, csodálatos tájainak, 
egyedülálló élővilágának és a termé-
szet ritka pillanatainak bemutatása. 
Hazánk egyik legrangosabb szakmai 
elismerését, „Az Év Természetfotósa 
2010” címet a legkiemelkedőbb kol-
lekciót beküldő egyéni pályázó, Máté 
Bence nyerte el. 

Az Év Természetfotósa 2010  
Országos Fotópályázat Kiállítása 
július 28-ig látható a Debreceni 
Művelődési Központ Belvárosi Galé-
riájában (Kossuth u. 1.) hétközna-
pokon 10-17 óráig.

Koronczi 
tovább tart

O Tovább tart a Modemben Koronczi 
Endre kiállítása. Mint megtudtuk, a 

Nehezen feltehető kérdések című tárlatot 
július 24-ig láthatják az érdeklődők, akik 

szokatlan és újszerű megoldásokkal 
szembesülhetnek a kiállítótérben – a 3. 

emeleti kiállítás ugyanis nagyrészt vide-
ókat tartalmaz. Jó hír a gyűjtőknek, hogy 

a Koronczi-tárlathoz látványos és igényes 
kivitelezésű katalógus készült, ami az 

intézményben megvásárolható.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Természetes képek

Máté Bence képét, az Árnyjátékot is láthatják a debreceniek

Koronczi Endre képernyőkkel  
és távkapcsolókkal

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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O Nyári szünet? Igen is, meg nem is. Ez érvényes a 
debreceni Csokonai színház nyári szezonjára. Az 
évad már véget ért, de az Exupéry művei alapján 
készülő Kóbor csillagot már próbálták a színészek, 
és túl van az Illúziók olvasópróbáján a Fodrásznő 
rendezője, Viktor Rizsakov és csapata is. 

A lengyel Bytomban, az Európai Szabadtéri 
Operafesztivál keretében június 30-án Magyar-
ország a debreceni Bánk bán előadással adta át az 
EU-elnökségét Lengyelországnak. Mire ezek a sorok 
megjelennek Trill Zsolt, Szűcs Nelli, Garai Nagy 
Tamás, Kristán Attila, Mercs János, Mészáros Tibor 
már túl lesznek Az ember tragédiája monumentális 
bemutatóján a Szegedi Szabadtéri Játékon. 

Július 8-án és 15-én a Háry János a Margit-
szigeti szabadtéri színpadon lesz látható, ahol 
már visszatérő vendég a Csokonai Színház, hiszen 
az elmúlt években az Aida és a Borisz Godunov 
előadásának tapsolhatott a sokezres közönség. A 
többszörös POSZT-díjas Fodrásznő július 15-én a 
nyíregyháza-sóstói Barbizon Szabadtéri Színpadon, 
július 27-én pedig a Gyulai Várszínházban látható. 

Bytom, Gyula, 
Margitsziget

Háry János is utazik: július 15-én a Margitszigeten 
mutatja be a Csokonai Színház (Fotó: Máthé András)

Küszöbön az új évad
O Már körvonalazódik a következő 
évad programja. Jövőre kevesebb 
bemutatót tart a Csokonai Szín-
ház, de a színvonal marad a régi. 
Újra rendez majd Debrecenben 
Silviu Purcarete, Viktor Rizsakov és 
Andzrej Bubien, és természetesen 
lesz vígjáték is.

Szerepel a tervek között Molière 
és Madách (Az ember tragédiája), 
színre kerül Puccini Bohémélete és 
egy különleges musical is, mely-
nek zenéjét a Ghymes együttes 
írta. S persze lesz Hobo, Pilinszky, 
valamint még számos izgalmas 
produkció.
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Akár az új Loki-stadionban is lehet majd  
 Campus Fesztivált rendezni, a jelenlegi 

nagyerdei arénában azonban júliusi lesz az 
utolsó. Neves fellépőkből nem lesz hiány: jön 
a Parov Stelar Band, fellép a Republic, az 
Edda, a Quimby és persze a Tankcsapda is.

A dzsemborinak ezúttal is a Nagyerdő ad 
otthon, a stadion területén szórakozhatnak 
majd a bulizni vágyók. A legnevesebb Debre-
cenbe látogató zenekar a Parov Stelar Band 
lesz. Az osztrák zenész többéves DJ-skedés 
után hozta létre önálló kiadóját, az Etage 
Noir-t. 2004-ben kiadott első, Rough Cuts 
című albuma rögtön hatalmas sikert aratott. 

Természetesen a Campus Fesztiválról nem maradhatnak el  
legnevesebb magyar zenekarok sem, így hallhatjuk majd  
a Quimbyt, az Anima Sound Systemet és a Csík Zenekart is, de idén 
is játszik Nagyerdőn a Republic, az Edda, a Kiscsillag, az Irie Maffia 
és a Mystery Gang. No, és persze a Tankcsapda, akik évente két 
nagy „hazai” koncertet adnak, egyiket a Campuson. 

Lukács Laciék ezúttal egy vadonatúj műsorral érkeznek, az ápri-
lisban indult „Új nap vár”-turné debreceni állomása lesz a fesztivál-
koncert.

Hazai pálya

A dzsesszt és a szvinget az elektronikus zenei 
elemekkel vegyítő Parov Stelar azóta évente 
új koronggal jelentkezett, bárhol fellép, telt 
ház várja. A fesztiválokon lemezlovasként és 
zenekarával is szívesen látott vendég. Azok is 
imádni fogják, akik eddig soha nem hallották. 

A venezuelai Desorden Público fellépése 
is igazi csemegének ígérkezik a Campuson. 
A ska-t a latin zenékkel keverő városi ge-
rillák nem először járnak Magyarországon, 
s mindahányszor megőrjítették a magyar 
közönséget.

 (RT)

Újra Campusolunk!

Utoljára fesztiválozunk 
a régi stadionban



Duma és mozi
Aki egy jó nevetésre vágyik, annak is érdemes 
lesz kilátogatnia a fesztiválra, Kiss Ádám, Kőhalmi 
Zoltán, Beliczai Balázs, Bruti és Mogács Dániel 
is támadást intéz majd a rekeszizmok ellen. Akik 
pedig elfáradnak a nagy pörgésben, azokat éjféltől 
várja a Campus mozi.

Tavaly a nagydumás
Hadházi László
kacagtatott...

Idén július 20. és 24. között 
még a régi stadionban  

rendezik meg a Campus  
Fesztivált
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O 450 előadás, több mint 30 
ezer látogató. A Vojtina Báb-
színház számai mögött szakmai 
örömök és sikerek sokasága 
áll. A dramatikus, táncházi és 
kézműves játszószínházi foglal-
kozásokon ugyanolyan öröm-
mel játszanak a bábosokkal az 
egészséges és a sajátos nevelést 
igénylő gyerekek is. A játszók 
a legkisebbeket is várják a 
Babusgató játékokon. A társulat 
a Marczibányi téri VI. Gyermek 
és Ifjúsági Színházi Szemlére 
meghívott Hol jártál, bárány-
kám? című dramatikus játékkal 
a budapesti gyermekközönséget 
is elvarázsolta. A tematikus 
kiállítások egyre inkább fölkeltik 
a közönség mellett a szakma 
érdeklődését is a bábszínházban 
folyó munka iránt, a színházte-
rembe pedig a magyar népme-
sék mellett a világirodalomból 
válogatott történetekkel csalo-
gatják a szépszámú közönséget.

O Különleges ötlettel állt elő nyárelőn a Modem. 
Magyar fürdőélet című tárlatuk a Völgyi-Skonda 
Kortárs Gyűjteményből kínál válogatást a nézők-
nek, akik akár kedvet is kaphatnak némi stran-
dolásra tárlatlátogatás után – hacsak eleve nem 
a gyógyvízben való üldögélést, vagy strandolást 
követően látogattak ide...

A híres és nagy hagyományokkal bíró, a 
cívisvárosra is jellemző magyarországi fürdőélet 
témája köré fonódik a Völgyi Miklós és Skonda 
Mária gyűjteményének válogatott anyagát bemu-

tató kiállítás. Debrecennek ugyanis nincs hegye, 
tava, folyója – van viszont gyógyvize. 

A gyűjtőházaspár által megkeresett kortárs 
alkotók saját stílusukban és formanyelvükön 
dolgozták fel a megadott témát, közös pontjuk a 
fürdőélet. Mint ahogy azt Völgyi Miklós és Skonda 
Mária meg is fogalmazták: „A témaválasztással 
tudatosan ötvözni szeretnénk Magyarország egyik 
kiemelkedő kincsét, a fürdőkultúrát a kortárs 
képzőművészeti értékekkel.”

A tárlat augusztus 28-ig látogatható.

Pancsoló tárlat Breznay András képe is 
látható a Modemben: 
Pál Ferenc a Lukácsból

Vojtina-mérleg

Az évadot június 19-én a 
Nagyerdei Kultúrparkkal és a 
Korngut-Kemény Alapítvánnyal 
közösen a Vidámparkban Mutat-
ványos Nappal zárták a bábosok.

A nyár sem telik tétlenül a 
Vojtina számára, hiszen július 

31. és augusztus 6. között a 
Debreceni Nyári Egyetem által 
szervezett báb- és drámapeda-
gógiai kurzust tartanak határon 
túli pedagógusok és közművelő-
dési szakemberek számára.



O Folytatódik a művészeti barát-
kozás a határ innenső és túlsó 
oldalán található két nagyváros, 
Debrecen és Nagyvárad között.  
A két önkormányzat a térségben 
élő, 35 éven aluli fiatal művészek 
számára hatodik alkalommal hir-
detett pályázatot: a beadott alko-
tásokból idén nyáron is tárlatokat 
rendeznek.

Debrecenben a kiállítás július 
29-ig tekinthető meg a DMK Mű-
Terem Galériájában (Batthyány u. 
24.) Augusztusban pedig Nagyvá-
radon, a Vizuális Művészetek Galé-
riájában lesznek kiállítva munkák.

O Gyűrűsfarkú makiéknál még  
tavasszal gyarapodott a família.  
A két nőstény idei két kölykén kívül 
még a tavalyi négyet is nevelgeti. 
A kíváncsi és eleven majmocskák 
sokat játszanak, és anyjuk folyama-
tos figyelmét igénylik. 

Az Állat- és Növénykert egész  
évben nyitva áll: nyáron 9-től 18 
óráig várja látogatóit. A Vidámpark 
szeptember 30-ig hétköznapokon 
10-től 18 óráig, hétvégén és ün-
nepnapokon 9-től 18 óráig  
tart nyitva.

Családi kör makiéknál

Tovább frissül és hat: FreshArt6

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

 

Kísérlet és Közösség – A nagyváradi  
35-ös Műhely 1981-1995 című kiállítása  
a Modemben augusztus 7-ig látható.
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gyermekpásztorok
O Gekko Képességfejlesztő 
Játszóház (Péterfia u. 39.) • Hétfőtől 
péntekig: 9-13, 14-18 óra. Infor-
máció: (52) 533-113, (30) 868-3010
O Hangyaboly Játszóház (Domb u. 
1.) • Keddtől vasárnapig, 9-20, szün-
nap hétfő. Információ: (30) 205-6606
O Huncutka Játszóház és Gyer
mek megőrző • 0-12 éves korig 
(Fó rum, Csapó u. 30.) • Hétfőtől 
szom batig 9-20, vasárnap: 10-18 óra. 
Információ: (52) 598-800,  
(52) 598-810
O Kis Malom Gyermekmegőrző 
és Játszóház 2-10 éves korig (Füredi 
út 27. Malompark, I. em.) Hétfőtől 
szombatig 9-20, vasárnap: 10-19 óra. 
Információ: (52) 505-609,  
(30) 462-9179, (52) 316-893
O Sajtkukac Játszóház (Cívis u. 18.) 
• Hétfőn, szerdán: 14-19, kedden, 
csütörtökön: 9-19, pénteken: 14-20, 
szombaton és vasárnap: 9-20 óra. 
Információ: (20) 265-3377

igazolás is kell!
O A legtöbb táborba orvosi igazolás 
is szükséges. Debrecenben a 
nyári szünet idején is folyamatos 
az iskola-egészségügyi ellátás az 
Egészségügyi Járóbeteg Központ 
Nonprofit Kft. (Bethlen utca 11-17.)  
rendelőépületének III. emeleti, 3041. 
számú rendelőjében. Hétfő, szerda, 
péntek: 8-14, kedd és csütörtök: 
11-17 óráig.

Napsugaras nyár
Óriási választék és program: 
a Debreceni Művelődési 
Központ 26 tábort  kínál 5 
helyszínen a gyerekeknek. 

A DMK Újkerti, Homokkerti, 
Józsai, Kismacsi Közösségi 
Házaiban és a Tímárház-
ban megannyi hasznos és 
szórakoztató időtöltés közül 
lehet válogatni: lesz többek 
között állatbarát-, fazekas-, 
kézműves-, gézengúz-, úszó-, 
hagyományőrző-, judo-, te-
nisz- és lovagitorna-tábor.

Információ: (52) 413-939

Józsai gyerektábor
Tábort szervez a Debrecen-Jó-
zsai Református Egyházközség 
és a Józsai Reformátusokért 
Közhasznú Alapítvány. A hely-
szín a Lorántffy Zsuzsanna 
Általános Iskola (Józsakert u. 9.) 
lesz, ahova 5-14 éves gyere-
keket várnak. Augusztus 8. és 
14. között 8-9 és 15-16 óra 
között gyermekfelügyeletettel, 
a programok és foglalkozások 
pedig 9-15 óra között lesznek. 
A szellemi táplálék mellett 
ebédet és uzsonnát is kapnak a 
gyerekek. Emellett lesz éneklés, 
bibliai történetek, néptánc, 
körjáték, társasjáték, kézműves-
foglalkozások. 
Információk: (30) 910-2158, 
reformatusjozsa@gmail.com

Fizetünk a PET-palackokért és aludobozokért
PET-palack: 5 Ft / 5db, aludoboz: 10 Ft / 5 db

5 db matricáért garantált ajándékot adunk!

TESCO Debrecen Hipermarket 
Debrecen Kishegyesi út 1-11. H-V: 0.00-24.00

Hurrá, nyaralunk!
Ha jön a nyár, törhetik a fejüket a szülők, mi legyen a gyerekkel, hol 
és hogyan töltse a hirtelen felszabadult időt. Nem minden család-
ban van vidéki rokon, kertes házas nagyszülő, aki örömmel vállalná 
akár hetekre is a gyereket. Az meg nyilván nem pálya, hogy hete-
ken át a lakótelep terein vagy a tévé előtt kóvályogjon a gyerek, 
amit csak némi számítógépezés kedvéért szakít majd félbe. 

Debrecenben van miből válogatni, hova menjen a gyerek, ám a 
programokon kívül az is számít, mibe kerül a táboroztatás.

A Művelődési Központ Napsugár táborai nem „bent alvósak”, 
hiszen vinni és hozni kell a gyerekeket. Ezek 15–21 ezer forint ba 
kerülnek fejenként. Az árak tartalmazzák a napi három étke zést 
(tízórai, ebéd, uzsonna), filmvetítést, egy kirándulást és a belépő -
jegyeket. A táborozáshoz tisztasági csomag (törülköző, pohár, 
zsebkendő, wc-papír) kell, de aki úszni szeretne, az a fürdőruha, 
úszósapka, papucs mellé csomagoljon még egy törülközőt. 

Ha az a tervünk, hogy világot is lásson a gyerek (azaz: elküldjük 
otthonról...), akkor viszont nagyobb költségekkel kell számolni.



Fizetünk a PET-palackokért és aludobozokért
PET-palack: 5 Ft / 5db, aludoboz: 10 Ft / 5 db

5 db matricáért garantált ajándékot adunk!

TESCO Debrecen Hipermarket 
Debrecen Kishegyesi út 1-11. H-V: 0.00-24.00

4 nyári ár: O Szentendrei tanévfelejtő gyermek
tábor: 36 ezer forint. (Bentlakás, 7 nap és 6 éjszaka.) O 
Bu dapesti lovastábor: 35 ezer forint. (6 nap – istál ló-
ta ka rí tással...) O Balatonfüreden művészetkedvelő 
fia ta lok tábora: 58 ezer forint. O Kaposvár környéki 
sze repjátszótábor: 85 ezer forint. (Három hét, és zsebpénzt 
vinni tilos!) O (Bővebben: www.dehir.hu)

Tábormustra
O Balla Tanya Nyári Tábor (Debrecen, Vámos-
pércsi út 4-es km tábla után) Hétfőtől-péntekig, 
7-17 óra között. 6-18 éveseknek horgászás, 
lovaglás, kirándulás, pusztakocsikázás, vetélkedők. 
Információ: Tóth János (30) 318-7124 

O Csi English Camp (Vekeri-tó, Dorcas Camping) 
Július 10-16. Angol nyelvi tábor 14-19 éves fiata-
loknak. Részletek: Fehér Dániel (70) 772-1243

O FISE nyári napközis tánctábor (Domb u. 1.)
Július 11-15, 18-22, 25-29. 6-15 éveseknek 
táncórák, kézműves-foglalkozások, csoportjátékok, 
filmvetítések, séták, nagyerdei játszótér.  
Információ: (30) 957-6237 

O gekko Nyári Tábor (Péterfia utca 39.) 
Július 18-25, augusztus 1-8. és 15-22., naponta 
7.30-17 óráig. 4-10 éveseknek részképességek 
fejlesztése, szabadtéri mozgásos játékok, kreatív 
kézműves tevékenységek.  
Információ: (52) 533-113, (30) 868-3010

O Sajtkukac Játszóház (Cívis u. 18.)
Hétfőtől-péntekig, 7.15-18 óráig. Július 18-22. 
és augusztus 8-13.: kézművestábor, 3-8 éves 
gyerekeknek. Július 25-29.: angoltábor, 3-8 éves 
gyerekeknek. Augusztus 1-5.: zenei tábor, 3-8 
éveseknek. Információ: (20) 265-3377

O TB-Branch lovas Tábor (Tamásipuszta szélén, 
a 471-es főúton, Debrecentől 15 km-re)
Hétfő 9 órától szombat reggel 10-ig: lovaglás 
oktatása, lóápolás, kézműves-foglalkozás, népi 
játékok, strandolás, kirándulás stb. Információ: 
(30) 555-6896

O Tesz-Vesz Tábor (Modem, Baltazár tér 1.) 
Július 11-15. Napközis tábor, múzeumpedagógiai 
foglalkozások, kirándulás, részvétel ásatáson, 
7-12 éveseknek.  
Információ: Jahoda Réka (20) 971-4606.

O Triatlon nyári tábor (Debreceni Sportiskolai 
Sportcentrum és a Debreceni Sportuszoda) 
Július 11-15. Úszás, kerékpározás, futás.  
Információ: Lipták Tamás (30) 860-1156.
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Karneváli jegyek
Belépőjegyek a 42. Debreceni 
Virágkarneválra elővételben 
a Főnix Rendezvényszervező 
Nonprofit Kft. jegypénz-
táraiban és az Interticket 
jegyirodáiban, valamint az 
interneten vásárolhatók. 

 
NagYERDEi sTaDiON: 
Augusztus 20. délelőtt 10-13 óra 
Északi kapu: 750 Ft, 550 Ft,  
Déli kapu: 750 Ft, 550 Ft  
(Debrecen Turisztikai Kártyával  
kedvezményesen 360 Ft). 
A és B szektor: 2500 Ft,  
C szektor: 1800 Ft,  
Terasz: 2900 Ft. 
Augusztus 20. délután 
Virágkocsi-kiállítás: 14.30-17.45,  
folklórműsor: 15.30–17.45. 
Felnőtt 1200, diák és nyugdíjas 800,  
6 év alatti gyerek 500 Ft. 
 
lElÁTÓK: 
Augusztus 20. 
Simonffy és Rózsa utcai lelátó  
reggel 8 órától 3900 Ft,  
este 20 órától 3500 Ft. 
Kölcsey Központ előtti  
lelátó 3900 Ft, Egyetem  
sugárút 3500 Ft (reggel 8-tól).
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Fedezd fel Debrecent
                            és környékét!

Tourinform Debrecen
Kir aK at a progr amoKr a!

4024 Debrecen, piac utca 20.  
(a régi Városháza épületében, 
az árkádok alatt)
tel.: (52) 412- 250
E-mail: debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu
Keresse a facebookon is!

programajánlatok | ingyenes turisztikai kiadványok | ajándéktárgyak
koncert- és belépőjegyek | kedvezménykártyák | városnéző séták

Debrecen egyik legtehetségesebb progresszív rock-dzsessz zene-
kara fontos mérföldkőhöz ért: a Morze szeretné megjelentetni első 
nagylemezét.

A társaság kísérletező mentalitásáról ismert, de azért rendre 
képesek meglepni a publikumot – repertoárjuk ugyanis rendkívül 
széles skálán mozog. Talán a progresszív rock és dzsessz jelenik 
meg leggyakrabban számaikban, néhol pedig egy csipetnyi szemte-
len funky is beköszön. Koncertjeiken egyre hangsúlyosabb szerepet 
kapnak saját szerzeményeik, olyannyira, hogy a Morze-morzsák, 
mozaikok kezdenek egységbe tömörülni, s az elmúlt 3–4 esztendő 
múltját és emlékeit egy lemezen gyúrják majd össze hamarosan. 

A zenekar alapítója, Gonda Zoltán basszeros szerint izgalmas 
hetek elé néz a zenekar: „Júliusban stúdióba vonulunk, s először 
egy három dalból álló EP-t rögzítünk, amit kedvcsinálónak szánunk 
a nagylemez előtt. Ezeket a szerzeményeket mindenki könnyen 
elérheti majd a http://morze.bandcamp.com oldalunkon. Az albumra 
10 szám kerül, a korong utómunkálatait pedig nem bízzuk másra. 
A dobos keveri majd a felvételeket, így pont azt a hangzást és vég-
eredményt kapjuk majd, amit hallani szeretnénk.”

A zenekarnak egész nyárra munkát ad a stúdiózás, de emellett 
több koncertet adnak majd a megyében és a Campus Fesztiválon 
is játszanak.  

fotó: Szepesi Boglárka/Morze 
Az oldalt írta: Bögre Zoltán

Ha beindul a gépezet, nem lehet 
leállítani – de nem is kell, hiszen 
országszerte százak-ezrek köve-
telik színpadra a Tankcsapdát. A 
debreceni rockerek eleget tesznek 
a kívánságnak, s a nyáron több 
nagyszabású koncerttel örvendez-
tetik meg a rajongóikat. Az ország 
különböző pontjain csapnak majd a 
húrok közé, a sorból természetesen 
a cívisváros sem maradhat ki. 

A hagyományokhoz híven 
július 23-án a Campus Fesztivá-
lon zúznak, de ott lesznek a Volt 
Fesztiválon, ellátogatnak Gergelyi-
ugornyára, fellépnek a pécsi 
Rockmaratonon, a bajai Halfőző 
Fesztiválon, Szolnokon az EFOTT-
on, a siroki motorostalálkozón és  
játszanak a sárvári Vármeetingen.

Fesztiváloznak 
a Tankok

Lemezt készít a Morze
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O A labdarúgó NB I. 2011/12-es idé-
nyének nyitó meccsét a DVSC vívja az 
Oláh Gábor utcai stadionban a Vasas 
ellen. Július 31-én a Loki–Fradi-rangadó 
jelentheti a nyár egyik nagy eseményét. 
Két hét elteltével a bajnok Videoton lá-
togat Debrecenbe, újabb két hét múlva 
pedig az Újpest érkezik. A sorsolásból 
kiderül, hogy a július 15-től december 
elejéig tartó első félidőben nagy riváli-
sait Debrecenben fogadja a DVSC-Teva 
– ebből következik viszont, hogy tavasz-
szal idegenben lesznek az úgynevezett 
hatpontos összecsapások. 

Az első hét forduló órára pontos idő-
pontokat tartalmaz, a későbbi fordulók 
esetében csak a párosításokat sorsol-
ják össze, az időpontokról (és ehhez 
kapcsolódóan a tévés közvetítésekről) 
augusztus végén döntenek.

O Az ökölvívó Bernáth istvánnak ez már a 
harmadik felnőtt-kontinensbajnoksága, s most ért 
a legmesszebb. A WSB félprofi sorozatból haza-
tért öklöző, ki egykoron a rokon küzdősportban, a 
birkózásban is kipróbálta önmagát, Ankarában az 
első meccsén a vetélytárs sérülése miatt kesztyű-
zés nélkül lépett túl, a második körben, fölénye-
sen verte lett ellenfelét. Az elődöntőbe jutásért 
vívott meccsen aztán az olimpiai bajnok Roberto 

Cammarelle megállította a DVSC szakosztályához 
nemrégiben igazolt 22 esztendős szupernehézsú-
lyú öklözőt.

– Elégedett vagyok Pista produkciójával!  
A lett bunyóst leiskolázta, a világbajnok és olimpiai 
aranyérmes olasz ellen pedig tisztességgel helyt 
áll – dicsérte meg egykori tanítványát Szántó Imre 
szövetségi edző. Hasonlóképp vélekedett a produk-
cióról Kovács László szövetségi kapitány is.

Nyártól Mikulásig: fociműsor
Már készülnek a fiúk (Fotó: loki.hu)

A LOKI őSzI prOGrAMJA:
 Július 15., péntek: DVsC-Teva – Vasas (18 óra, Sport Tv)

 Július 22., péntek: zalaegerszeg – DVSC-Teva (18 óra, Sport Tv)

 Július 31., vasárnap: DVSC-Teva – Ferencváros (18 óra, Sport Tv)

 Aug. 7., vasárnap: Kecskemét – DVsC-Teva (19 óra)

 Aug. 14., vasárnap: DVsC-Teva – Videoton (16 óra, M1)

 Aug. 20., szombat: Lombard pápa – DVSC-Teva (15 óra, Sport Tv)

 Aug. 28., vasárnap: DVsC-Teva – újpest (16 óra, M1)

 Szept. 9–11.: Siófok – DVSC-Teva
 Szept. 16–18.: DVSC-Teva – paks
 Szept. 23–25.: Kaposvár – DVsC-Teva
 Szept. 30.–okt. 2.: DVSC-Teva – Diósgyőr
 Október 14–16.: DVSC-Teva – Győr
 Október 21–23.: pécs – DVSC-Teva
 Október 28–30.: DVsC-Teva – Honvéd
 November 4–6.: Haladás – DVsC-Teva
TAVASzróL ELőrEHOzOTT MECCSEK:
 November 18–20.: Vasas – DVsC-Teva
 November 25–27.: DVSC-Teva – zTE
 December 2–4.: Ferencváros – DVSC-Teva

Nyolc között az európai ringben



Július 9-10. 
O A Magyar Késmíves Céh I. Debreceni 
Kiállítása és Vására a Batthyány utcán.

Július 9., szombat 
O 18. Szomszédolás – Országos 
Gyermeknéptánc-fesztivál. 
9.30 óra: „Utcaszínpad”, Csapó és Simonffy 
utca. 11 óra: táncos gyülekezet a Református 
Nagytemplomban. 11.45: Táncos verbuválás 
a Kossuth téren. 16 óra: Játszóház a Kossuth 
téren. Kézműves-foglalkozások és népi 
ügyességi játékok. 18 óra: „Utcaszínpad”.  
19 óra: Bemutatószínpad, Kossuth tér. (Rossz 
idő esetén a Bemutatószínpad programjai az 
Aranybika Szálló Bartók Termébe kerülnek 
át.) 20.30: „Dübögő” Táncház a Kossuth 
téren.

Július 9., szombat, 10 óra 
O Argentintangó-hétvége a Domb 
utca 1. szám alatti II. emeleti táncteremben. 
Oktató: Glotz Mária táncpedagógus, táncmű-
vész, tangó- és pilatesoktató. Információ: 
(70) 459-0763

Július 9., szombat 
O Magyarország kisvasútjai a Nagyerdei 
Kultúrparkban.  
Tel.: (52) 310-065, (52) 413-515

Július 9., szombat, 18 óra
O DVSC-Teva – Kassa. Edzőmérkőzés.

Július 9., szombat, 20.30
O Debreceni Nyári Színházi Esték a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola udvarán. Renee Taylor – Joseph Bo-
logna: A Bermuda-háromszög-botrány 

– vígjáték. Szereplők: Voith Ági, Koltai Róbert, 
Esztergályos Cecília, Kézdy György, Timkó 
Eszter, Vertig Tímea, rendező: Bodrogi Gyula. 
Egységes jegyár minden előadásra: 2900 Ft. 
Korlátozott számban rendelkezésre álló, 
helyre szóló jegyárak: 3600 Ft. (Esőnap: 
július 11.)

Július 10. - Augusztus 12. 
O XXI. Országos Nyári Tárlat a Kölcsey 
Központban (Hunyadi u. 1-3.).  
Tel.: (52) 518-400

Július 10., vasárnap 
O 18. Szomszédolás – Országos 
Gyermeknéptánc-fesztivál.  

16 óra: játszóház a Kossuth téren. Kézműves-
foglalkozások és népi ügyességi játékok.  
18 óra: Utcaszínpad, Csapó utca, Simonffy u. 
19 óra: Bemutatószínpad, Kossuth tér.  
(Rossz idő esetén a Bemutatószínpad prog-
ramjai az Aranybika Szálló Bartók Termébe 
kerülnek át.) 20.30: „Dübögő” Táncház a 
Kossuth téren.

Július 10., vasárnap, 7 óra
O Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-
parkolóban.

Július 10., vasárnap, 14 óra
O Zumba az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A rész-
vétel minden fürdővendég részére ingyenes.

Programok            időrendben

A néptánc és a népzene lesz a főszereplője az idén 
18. ízben megrendezett Szomszédolásnak. Az Or-
szágos Gyermeknéptánc-fesztivál idén is programok 
sokaságával színesíti a debreceni programok sorát.

Nem élhetünk muzsikaszó nélkül: július 17-26. között rendezik az Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiáját az Egyetemvárosban.

Ki gondolta volna, hogy az elmúlt 50 
év alatt 2 milliónál is több utasa volt a 
kisvonatnak? Mindenkit várnak egy kis 
zakatolásra július 9-én a Magyarország 
kisvasútjai a Nagyerdei Kultúrparkban 
című program keretében.

Sokan szeretnek régi holmik közt 
böngészgetni, turkálni, keresgélni, 
nézelődni. Július 10-én és 24-én reggel 
7-kor kezdődik a régiségvásár  
a Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.
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Július 10., vasárnap, 20.30
O Debreceni Nyári Színházi Esték a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola udvarán. Renee Taylor – Joseph Bo-
logna: A Bermuda-háromszög-botrány 

– vígjáték. Szereplők: Voith Ági, Koltai Róbert, 
Esztergályos Cecília, Kézdy György, Timkó 
Eszter, Vertig Tímea, rendező: Bodrogi Gyula. 
Egységes jegyár minden előadásra: 2.900 Ft.  
Korlátozott számban rendelkezésre álló, 
helyre szóló jegyárak: 3.600 Ft. (Esőnap: 
július 11.)

Július 11-ig
O Parlagfűgyűjtési akció a DMK Józsai 
Közösségi Ház és az ÁNTSZ Debreceni 
Kistérségi Intézete szervezésében. Átvételi 
helyszín a Józsai Közösségi Ház (Debrecen-
Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.).

Július 11-15. 
O Szivárvány népi kézműves- és ha-
gyományőrző tábor. Józsai Közösségi Ház 
(Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.)

Július 11-15. 
O Lovagitorna-tábor. Homokkerti 
Közösségi Ház (Szabó Kálmán u. 68.)

Július 11-15. 
O Tesz-Vesz Tábor – nyári napközis tábor 
a Modemben.

Július 11., hétfő, 10 óra
O Szünidei programok – Filmvetítés a 
Petőfi Emlékkönyvtárban (Víztorony u. 13.).

Július 11., hétfő, 20 óra
O Blues-hétfő: Village Lizards a Hal 
közben

Július 12., kedd, 10 óra
O Szünidei programok – Észforgató 
(rejtvények, fejtörők) a Petőfi Emlékkönyv-
tárban (Víztorony u. 13.).

Július 12., kedd, 10.30
O Zenebölcsi a Méliusz Központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.). A foglalkozást 
tartja: Nagyné Lövei Lilla. Tel.: (52) 502-470

Július 12., kedd, 20 óra 
O Szerelmes kert az Emlékkertben  
(a Nagytemplom mögött): Amíg bennem 
zeng a lélek. Mókus és a Harmonia Garden. 
Csak rosé (rózsaszín!) borok a Romkertben, a 
Romkert kávézóban. 

Július 13-17.
O Indiai tánctábor a Hosszúpályi úti 
alkotóházban. Tel.: (20) 940-2783

Július 13., szerda, 10 óra
O Mesés kert az Emlékkertben  
(a Nagytemplom mögött): Tréfás farkas. Az 
Aranykapu Bábszínház előadása.

Július 13., szerda, 10 óra
O Szünidei programok – Kézműves-
foglalkozás a Petőfi Emlékkönyvtárban 
(Víztorony u. 13.).

Július 13., szerda, 20 óra
O Jazz-szerda: Debrecen Dixieland Jazz 
Band a Hal közben.

Július 14., csütörtök
O Vocab Games 2. – szókincsfejlesztő 
workshop angolul az Amerikai Kuckóban 
(Kossuth u. 1.).

Július 14., csütörtök, 20 óra
O Muzsikus kert az Emlékkertben (a 
Nagytemplom mögött): Salvatore Zema – 
Lencsés Eszter Duó. 

Július 15. – Szeptember 9.
O Múltidéző mesterségek. Bemutatko-
zik Tóth Sándor szíjgyártó mester. Tímárház, 
Kézművesek Háza (Nagy Gál István u. 6.). 
Felnőtteknek 300, gyerekeknek 150 Ft. 

Július 15., péntek
O Bemutatkozik a Városok-Falvak 
Szövetsége a Kossuth téren. 19 óra: 
Kantrijo-koncert. Közreműködnek a Valcer 
Táncstúdió táncosai. 20.30: Tom Stormy Trió-
koncert. Vendég: Rhythm Sophie.

Július 15., péntek, 10 óra
O Szünidei programok – Játsszunk 
együtt a Petőfi Emlékkönyvtárban (társasjá-
ték, puzzle). (Víztorony u. 13.).

Július 15., péntek, 18 óra
O DVSC-Teva – Vasas. NB I., 1. forduló az 
Oláh Gábor utcai stadionban. 

Július 15., péntek, 20 óra
O Folkpéntek: a Sugalló és a Csángó 
Orchestra Band a Hal köz téren.

Július 15-ig 
O Szarka Emma festő kiállítása a Bene-
dek Elek Könyvtárban (Piac utca 68.).

Július 15-ig
O Nő festők a XX. század első felében  
a Simonffy Galériában (Simonffy utca 2/B). 
A kiállítás megtekinthető munkanapokon 
11-18 óráig, szombaton 10-13 óráig.

Swingelhetnek, dzsesszelhetnek és dixie-mu zsi-
kának tapsolhatnak a józsaiak július 22-én:  
a Debreceni Dixieland Jazz Band (képünkön) és  a 
Debreceni Swing Singers a Lórántffy Zsuzsanna 
Általános Iskola udvarán koncerteznek.

Több izgalmas kiállítóhely született az utóbbi 
években városunkban. Ezek egyike a Hal Köz 
Galéria, itt állít ki Bács Emese. Tárlata, a Nagy-
városi jelenetek július 30-ig látogatható. 

A DVSC-Teva labdarúgócsapatának 
mérkőzéseire szóló állandó belépőket 
első körben június végétől vehették meg 
a szurkolók. Aki esetleg ekkor nem ért 
rá, az sem marad le azonban kedvenc 
csapata mérkőzéseiről, a Vasas-meccs 
utáni héten, július 18-tól 23-ig ugyanis 
ismét lesz árusítás.

Jó hír, hogy a 2011-12-es idényben 
az árak nem változnak az előző évekhez 
képest. Az állandó belepők érvényesek 

lesznek a Ligakupa és Magyar Kupa-
mérkőzésekre is (kivéve a döntők, mivel 
azokat az MLSZ szervezi).

A korábbi bérletesek helyét két hétig 
tartják fent. A régi kártyát mindenki vigye 
magával, aki pedig újat igényel, plusz 
ezer forintot kell fizetnie. A klub elfogadja 
a Sodexo Hajrá utalványát, valamint a 
Cheque Dejeuner sportcsekkét. Az utal-
ványok készpénzre át nem válthatók,  
és visszaadni sem tudnak belőle.

Bérletvásár a Lokinál
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Július 16., szombat 10 óra
O Break-találkozó a Kismacsi Közösségi 
Házban (Debrecen-Kismacs, Napraforgó 
u. 1-3.). Szervezők: a Domination Style 
Breaktánc csoport és a DMK Kismacsi 
Közösségi Háza. A programon való részvételi 
szándékot a rendezők kérik július 12-ig előre 
jelezni az (52) 716-698-as számon! 

Július 16., szombat
O Bemutatkozik a Városok-Falvak 
Szövetsége a Kossuth téren. 19 óra: Tagte-
lepülések művészeti csoportjai. 20.30 Steve 
Hackett és a Djabe-koncert.

Július 17. szombat, 20 óra
O Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája megnyitója.  
Fuvolagála.  
Matuz István, Gyöngyössy Zoltán (fuvola) és 
Mogyorósi Éva (zongora) hangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt termében (Egyetem 
tér 2.).

Július 17., vasárnap 
O Bemutatkozik a Városok-Falvak 
Szövetsége a Kossuth téren.  
19 óra: Tagtelepülések művészeti csoportjai. 
20.30: Ethnosphera-koncert.

Július 17-ig
O Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör és Szabadiskola évadzáró kiállítása 
az Újkerti Közösségi Ház (Jerikó u. 17-19.). 
Emeleti Kisgalériájában. A kiállítás hétközna-
pokon 8-17 óráig tekinthető meg. 

Július 17., vasárnap, 14 óra
O Zumba az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A rész-
vétel minden fürdővendég részére ingyenes.

Július 18-22.
O Lovagitorna-tábor a Homokkerti 
Közösségi Házban (Szabó Kálmán u. 68.).

Július 18., hétfő, 10 óra
O Szünidei programok – Filmvetítés a 
Petőfi Emlékkönyvtárban (Víztorony u. 13.).

Július 18., hétfő, 20 óra
O Blues hétfő: Jerry Lee’s Rock’n’Roll 
Service a Hal köz téren.

Július 19., kedd, 10 óra
O Szünidei programok – Észforgató 
(rejtvények, fejtörők) a Petőfi Emlékkönyv-
tárban (Víztorony u. 13.).

Július 19., kedd, 10.30
O Zenebölcsi a Méliusz Központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.). A foglalkozást 
tartja: Nagyné Lövei Lilla. Tel.: (52) 502-470

Július 19., kedd, 20 óra
O Szerelmes kert az Emlékkertben  
(a Nagytemplom mögött): Ha egy nő szeret. 
Takáts Eszter és zenekara. Fagylaltok és bor, 
vagyis boros fagylaltok virágok között a 
Romkertben. 

Július 20-24. 
O Campus Fesztivál a Debreceni 
Nagyerdőn.
További információ:  
www.campusfesztival.hu

Július 20., szerda, 10 óra
O Mesés kert az Emlékkertben  
(a Nagytemplom mögött). A debreceni 
nagyvásárban – a Pergő Együttes előadása. 

Július 20., szerda, 10 óra
O Szünidei programok – Kézműves-
foglalkozás a Petőfi Emlékkönyvtárban 
(Víztorony u. 13.).

Július 20., szerda, 20 óra
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyá-
ri Akadémiája. Klarinétgála. Szatmári 
Zsolt hangversenye a DE Zeneművészeti 
Karán, a Liszt-teremben (Egyetem tér 2.). 
Közreműködnek: Richter Edit, Duffek Mihály 
(zongora) és Rőmer Ádám (mélyhegedű).

Steve Hackett és a Djabe koncertezik a Kossuth 
téren július 16-án.

Éjszakai fürdőzés, záróra utáni csúszdázás, pezsgés, hullámfürdő és bulik sokasága várja 
az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben a vizet kedvelőket idén nyáron.

Zebra-élet. Vígan szaladgál az Afrika-panoráma kifutójában a kis kanca csikó. A struc-
cokkal kergetőzik, s nagyon éberen figyel mindenre, ami környezetében történik –  
mi is megfigyelhetjük, ha ellátogatunk a híres debreceni állatkertbe.
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Július 21., csütörtök, 20 óra 
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyá-
ri Akadémiája – Rezesgála. Nagy Miklós 
(kürt), Jeroen Berwaerts, Horváth Bence 
(trombita,) Káip Róbert (harsona), Koppányi 
Zsolt (tuba), Sarkady Katalin, Richter Edit 
és Váradi Judit (zongora) hangversenye a 
DE Zeneművészeti Karán, a Liszt-teremben 
(Egyetem tér 2.).

Július 22-ig 
O A Józsai díszítőművészeti szakkör 
kiállítása a Józsai Közösségi Házban (Deb-
recen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.).

Július 22-24. 
O IV. Debreceni Curling Bonspiel Kupa 
a Debrecen Jégcsarnokban (Derék u. 33.).

Július 22., péntek, 10 óra
O Szünidei programok – Játsszunk 
együtt a Petőfi Emlékkönyvtárban! (Vízto-
rony u. 13., társasjáték, puzzle)

Július 22., péntek, 19 óra
O A Debreceni Dixieland Jazz Band és  
a Debreceni Swing Singers koncertje  
a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola 
udvarán (Debrecen-Józsa, Józsakert u. 9.).

Július 22., péntek, 20 óra
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyá-
ri Akadémiája – Mélyvonósgála. Rőmer 
Ádám (mélyhegedű), Mérei Tamás (gordon-
ka), Fejérvári Zsolt (gordon), Király Márta, 
Sarkady Katalin (zongora) és Rőmer Judit 
(kontra) hangversenye a DE Zeneművészeti 
Karán, a Liszt-teremben (Egyetem tér 2.).

Július 22., péntek, 20.30 
O Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni 
csúszdázás, pezsgés, hullámfürdő és buli 
az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben. 
Zene és hangulatfelelős: DJ Andusk & DJ 
Lionel. Nyitva tartás: 20.30-01-ig, meden-
cezárás 0.30-kor. Tel.: (52) 514-174, e-mail: 
mediterran@aquaticum.hu

Július 23., szombat, 20 óra
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája – Fafúvósgála. Len-
csés Lajos (oboa), Lakatos György (fagott), 
Böszörményi Judit, Váradi Judit (zongora) 
hangversenye a DE Zeneművészeti Karán, a 
Liszt teremben (Egyetem tér 2.).

Július 24., vasárnap, 7 óra
O Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-
parkolóban.

Július 24., vasárnap, 20 óra
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyá-
ri Akadémiája – Kamaraest. Zs Szabó 
Mária (hegedű), Mérei Tamás (gordonka) és 
Sarkady Katalin (zongora) hangversenye a 
DE Zeneművészeti Karán, a Liszt-teremben 
(Egyetem tér 2.).

Július 24-ig 
O Nehezen feltehető kérdések – 
Koronczi Endre kiállítása a Modemben 
(Baltazár Dezső tér 1.). Tel.: (52) 525-018

Július 24-ig 
O A Medgyessy Ferenc Művészeti szak-
középiskola csoportos kiállítása az Élet-
tudományi Galériában (a Tudományegyetem 
és a Botanikus kert között). Megtekinthető 
július 24-ig, naponta 8-16 óráig.

Július 24., vasárnap, 14 óra
O Zumba az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A rész-
vétel minden fürdővendég részére ingyenes.

Július 25., hétfő, 10 óra
O Szünidei programok – Filmvetítés a 
Petőfi Emlékkönyvtárban (Víztorony u. 13.).

Július 25., hétfő, 14 óra
O „Nyári vegyes” – teadélután nyugdíja-
soknak a Belvárosi Közösségi Házban (Kos-
suth u. 1.). Szervezők: a Debreceni Nyugdíjas 
Klub és a Debreceni Művelődési Központ. 

Július 26., kedd, 10 óra
O Szünidei programok – Észforgató 
(rejtvények, fejtörők) a Petőfi Emlékkönyv-
tárban (Víztorony u. 13.).

Július 26., kedd, 10.30
O Zenebölcsi a Méliusz Központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.). A foglalkozást 
tartja: Nagyné Lövei Lilla. Tel.: (52) 502-470

Július 26., kedd, 20 óra
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyá-
ri Akadémiája – A Kodály Zoltán Ifjúsá-
gi Világzenekar hangversenye a Kölcsey 
Központban. Betanító karmester: Hámori 
Máté. A zenekar műsora: Liszt Ferenc: 
Prometheus – szimfonikus költemény, A-dúr 
zongoraverseny (szólista: Vásáry Tamás), 
Kodály Zoltán: Galántai táncok, Liszt Ferenc: 
Tasso– szimfonikus költemény. Vezényel: 
Vásáry Tamás és Hámori Máté. Koncertmes-
ter: Bujtor Balázs. Tel.: (52) 512-917

Július 27., szerda, 10 óra
O Szünidei programok – Kézműves-
foglalkozás a Petőfi Emlékkönyvtárban 
(Víztorony u. 13.).

Július 22-24. között a IV. Debreceni 
Curling Bonspiel Kupának ad otthont  
a Debrecen Jégcsarnok.

Miniatűr bútorok: minden olyan, mint a valódi, csak sokkal kisebb. Július 30-ig látható 
Wegroszta Gyula (1926-2006) népi iparművész kiállítása a Méliusz Központ II. emeleti 
kerengőjében (Debrecen, Bem tér 19.).
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Július 28-31. 
O Kubala László Utánpótlás Labdarúgó 
Torna a Gyulai István Atlétikai Stadionban 
és az Oláh Gábor utcai füves labdarúgópá-
lyán.

Július 28-ig
O Az Év Természetfotósa 2010 Orszá-
gos Fotópályázat Kiállítása a Debreceni 
Művelődési Központ Belvárosi Galériájában 
(Kossuth u. 1.). Az alkotások július 28-ig 
tekinthetők meg hétköznapokon 10-17 óráig.

Július 28., csütörtök, 15 óra
O Tanulj az Egyesült Államokban! – 
EducationUSA tájékoztató előadás magyarul 
az Amerikai Kuckóban (Kossuth u. 1.).

Július 29., péntek, 10 óra
O Szünidei programok – Játsszunk 
együtt a Petőfi Emlékkönyvtárban (Vízto-
rony u. 13.)! (társasjáték, puzzle)

Július 30-31.
O IV. Mézeskalács Fesztivál a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban. Tel.: (52) 417-560

Július 30-ig 
O Miniatűr bútorok: Wegroszta Gyula 
(1926-2006) népi iparművész kiállítása 
megtekinthető 2011. július 30-ig a Méliusz 
Központ II. emeleti kerengőjében (Debrecen, 
Bem tér 19.) – nyitva tartási időben.

Július 30-ig 
O Bács Emese „Nagyvárosi jelenetek” 
című kiállítása a Hal Köz Galériában (Hal 
köz tér 3.).
 

Július 30-ig 
O „FreshART6 – Debrecen-Nagyvárad 
2011”: debreceni és nagyváradi képző-
művészek pályázati kiállítása a Mű-Terem 
Galériaban (Batthyány u. 24.), tel.: (52) 
532-836.

Július 31-ig
O Ludvig Dániel festőművész 

„Tigapuluh” című kiállítása a Sesztina 
Galériában (Hal köz 3/A.).

Július 31., vasárnap, 14 óra
O Zumba az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A rész-
vétel minden fürdővendég részére ingyenes.

Július 31., vasárnap, 18 óra
O DVSC-Teva – Ferencváros NB I. 3. 
forduló az Oláh Gábor utcai stadionban.

Augusztus 4., csütörtök
O Debreceni Borkarnevál a Nagyerdei 
parkban, a Békás-tó mellett: Cegléd város 
napja. 18 óra: Ceglédi Fúvósegylet, 19 óra 
Terno: Trajo, 20.45 Tom White és barátai.

Augusztus 4., csütörtök
O Vocab Games 2. – szókincsfejlesztő 
workshop angolul az Amerikai Kuckóban 
(Kossuth u. 1.).

Augusztus 5-ig 
O Kicsi Dino Klub a Malompark Bevásárló-
központban (Füredi út 27.).

Augusztus 5., péntek
O Debreceni Borkarnevál a Nagyerdei 
parkban, a Békás-tó mellett. 16.30: Bácsi 
Gyurka és Barátai, 18 óra: Dr. Valter Gipsy 
Jam Band, 19.45: Kéknyúl Hammond Band, 
22 óra: Jambalaya.

Augusztus 5., péntek, 20.30
O Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni 
csúszdázás, pezsgés, hullámfürdő és buli 
az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! 
Zene és hangulatfelelős: DJ Andusk & DJ 
Lionel. Nyitva tartás: 20.30-01-ig, meden-
cezárás 0.30-kor. Tel.: (52) 514-174, e-mail: 
mediterran@aquaticum.hu

Augusztus 6., szombat
O Debreceni Borkarnevál a Nagyerdei 
parkban, a Békás-tó mellett. 14 óra: slam-
bucfőző verseny kezdete, 14 óra: Bakator, 17 
óra: slambucfőző verseny eredményhirdeté-
se, 17.30: Etnofaun, 19.30: Romengo, 22 óra: 
Anselmo Crew.

Augusztus 7., vasárnap
O Debreceni Borkarnevál a Nagyerdei 
parkban, a Békás-tó mellett. 17 óra: Dankó 
Band, 18 óra: Borfolk – Bortárs Zenei Műhely, 
20 óra: Fanfara Complexa

Nem bortermő vidék Debrecen, de 
évek óta örömmel látogathatják a 
borbarátok a Nagyerdő árnyas fái alatt 
rendezett Borkarnevált, mely idén 
augusztus 4-én veszi kezdetét.

Forró nyár, forró teával: meleg fogadtatás 
várja a nyugdíjasokat július 25-én a 
Belvárosi Közösségi Ház (Kossuth u. 1.) 
teadélutánján.

Szív küldi szívnek, szívesen – hagyományőrzés és látványosság helyszíne lesz július 
30-31-én a  a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, ahol a IV. Mézeskalács Fesztivált 
látogathatják az érdeklődő kicsik és nagyok



Augusztus 7-ig 
O Kísérlet és Közösség – A nagyváradi 
35-ös Műhely 1981-1995 című kiállítása 
a Modemben (Baltazár Dezső tér 1.).

Augusztus 7., vasárnap, 14 óra
O Zumba az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A rész-
vétel minden fürdővendég részére ingyenes.

Augusztus 08-18.
O Klasszikus Gitárosok Debreceni Talál-
kozója a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karának szervezésében. 

Augusztus 9., kedd, 20 óra
O Városházi Zenés Esték (a Régi Városhá-
za udvarán). Rita – Donizetti vígoperája az 
Opera Comica Lasagna társulat előadásában. 

(Fehér Éva, szoprán; Balczó Péter, tenor; 
Ürmössy Imre, basszus; Vranyecz Artúr, 
némaszerep; kísér: Bojti Eszter zongorán; 
rendező: Vranyecz Artúr)

Augusztus 11., csütörtök, 20 óra
O Városházi Zenés Esték (a Régi Város-
háza udvarán). Woodland. Magyar népzene 
ihlette világzene (Guessous Majda Mária 
ének, pengetős hangszerek; Czirják Zoltán, 
billentyűs hangszerek; Hevessi Norbert 
bőgő; Kertész Ákos, dob, ütők).

Augusztus 12., péntek 20 óra
O Városházi Zenés Esték (a Régi Városhá-
za udvarán). Zenélő doboz. Nyáresti fuvo-
lamuzsika a Flautando Kvartett előadásában. 
(Dr. Becskyné Gacsó Annamária, Fábryné 
Kurdy Klára, Balogh József, Sereg Szabolcs)

Augusztus 13., szombat 20 óra
O Városházi Zenés Esték (a Régi 
Városháza udvarán). Húzzad csak világos 
kivirradatig. Operettgála népszerű 
előadókkal.

ELŐZETES

Augusztus 13-14. 
O Debrecen Airfest a Debrecen Repü-
lőtéren.

Augusztus 14., vasárnap
O Az emlősök életének titkai – Nagyer-
dei Kultúrpark. Tel.: 52/310-065, 52/413-515
Zumba az Aquaticum Mediterrán Élmény-
fürdőben (Nagyerdei park 1.). A részvétel 
minden fürdővendég részére ingyenes.
DVSC-Teva – Videoton. NB I. 5. forduló az 
Oláh Gábor utcai stadionban. 

Augusztus 16-21. 
O Debreceni Virágkarnevál.
Tel.: (52) 518-400, Web: www.fonixinfo.hu

Az ország egyik leglátványosabb nyári programjára százezrek érkeznek Debre-
cenbe. A virágkerneváli hét idén augusztus 16-án indul és 21-ig tart: a bőséges 
programkavalkádban minden korosztály találhat kedvére valót. A részleteket keressék 
olvasóink a dehir.hu oldalon, valamint kiadványunk augusztusi számában.

Titokzatos és különös ereklyét 
láthatnak az érdeklődők a Szent Anna-
székesegyházban: a híres torinói lepel 
hiteles másolatát. Mitől lehet hiteles 
egy másolat? A katolikus egyház 
felfogása szerint, ha a másolatot 
hozzáérintik az eredetihez, attól 
kezdve az már hitelesnek tekinthető. 
Aki többet szeretne tudni a lepelről, 
az olvasson bele Pályi Gyula könyvébe, 
mely A torinói lepel címen jelent meg. 
Az ereklye július 31-ig minden nap 
6.30-19 óráig látható.
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Debrecen Televízió: digitálisan is
O Június elsejétől megfelelő előfizetéssel és a szolgáltató által 
biztosított DVR médiabox dekóderrel megállíthatók, vissza-
tekerhetők és rögzíthetők a Debrecen VTV műsorai, valamint 
elektronikus programinformációk is elérhetőek hozzájuk. 

A DTV digitális adását a 153-as csatornahelyen találhatja 
meg a UPC digitális kábeltévé-szolgáltatások összes  
debreceni, ebesi és józsai előfizetője.

Átállunk!
O Új helyen, a 48-as csatornán 
foghatják nézőink a Debrecen 
Televízió sugárzott adását 
július 15-től. (Ez a változás a 
digitális átállással függ össze, 
és a kábeleseket nem érinti.)

Sokakat izgathat, hogyan készül egy-egy riport, 
mi történik a stúdiókban, ki áll a kamera túlsó 
oldalán. A DTV műsorait bemutató sorozatunkban 
elsőként a Debreceni Színképek kulturális maga-
zin állandó riportere, Nagy-Vállaji Orsolya (26) 
beszél munkájáról, a szerda esténként jelentkező 
félórás adásról.

– Imádom ezt a munkát! Két esztendeje, amióta a 
tévénél dolgozom, ezernyi témával hozott össze a 
napi munka, de a legjobban a kulturális magazin 
riportjait kedvelem. Mindenről szó esik, igyekszünk 
képben is mindenről beszámolni, ami a városban 
történik. Kiállítások, tárlatok, színházi előadások, 
előadóestek, koncertek, beszélgetések, érdekes 
bemutatók, mind-mind olyan területek, melyek 
civilként is érdekelnek, ahova magánemberként is 
elmennék. Az, hogy ennyire kötődöm a témához, s 
mindig a tévénéző szemszögéből igyekszem kérde-
zősködni, szerintem javára válhat a produkciónak is. 
Olyan művészekkel, alkotókkal készíthetek interjút, 
kiket néhány éve a színpad nézőteréről, a filmek-
ből láthattam. Csodálatos volt interjút készíteni a 
színészlegenda Benedek Miklóssal, megismerni a 

mai magyar költészet egyik közkedvelt alakját, az 
ötgyermekes Lackfi Jánost, vagy riporterként immár 
harmadszorra visszatérni kedvencemhez, a Quimby-
hez és Kiss Tiborhoz. Mindig igyekszem alaposan 
felkészülni, s minden beszélgetésből tanulok, épülök.

A nyíregyházi főiskola történelem-kommunikáció 
szakán végzett, s aztán újságíróként is dolgozó ifjú 
riporter elmondta, hogy a DTV szerkesztősé gé ben 
M. Tóth Ildikó hírigazgató irányításával ter vezik meg 
az aktuális fél óra programját, s osztják ki a forga-
tásra váró feladatokat. „Kinek, mi jut arra a hétre” 
– derül ki a témaválasztásról. Ő legszívesebben a 
képzőművészeti anyagokat, a kiállításokról, tárla-
tokról szóló tudósításokat készíti, s nagyon várja 
már a Campus Fesztivált is, melyet tavaly látoga-
tóként és televíziós tudósítóként nagy lelkesedéssel 
végigkövetett.

– Azért tartom az újságírói munkánál élvezete-
sebbnek a televíziós riporterkedést, mert itt nem 
egyedül, hanem egy csapat tagjaként dolgozik az 
ember. A téma megtalálásától a helyszín kiválasz-
tásán át a képi feldolgozásig mindennek tökéle-
tesnek kell lennie, együttesen kell olyan anyagot 
összállítanunk, ami elnyeri a néző tetszését.

tarka témák sokasága
SzíNKépEK:

A színészlegenda  
Benedek Miklóst 
fag gatja Vállaji Orsolya, 
operatőr kollégája,  
Fekete András  
társaságában



Nyár a moziban
O Ha a nagy nyári melegben valakit jobban von-
zanak a mozi sötét, hűvös székei, mint a strand, 
vagy a tópart, az biztos nem fog unatkozni idén 
nyáron sem, hiszen többek között olyan alkotá-
sokat láthat a filmvásznon, mint az újjászületett 
Micimackó, a Transformers harmadik, vagy a Harry 
Potter befejező része.

(Az oldalt összeállította: TPL)

Látványháború 3D-ben
Az idei nyár egyik legnagyobb durranása a 
Transformers 3. Az Autobotok és az Álcák most 
3D-ben csapnak össze. A grandiózus robbanáso-
kat és apokaliptikus látványt a trilógia harmadik 
részében is garantálja Michael Bay, ugyanakkor 
hiányzik a robotháborúból az előző részekben 
a főszereplő dögös barátnőjét alakító Megan 
Fox. Egyes hírek szerint megunta az üresfejű 
cicababa szerepét, mások azt mondják, a 
rendezővel veszett össze. Helyette egy 23 éves 
fehérneműmodell, Rosie Huntington-Whiteley 
harcol a föld jövőjéért.

Harry Potter-láz 
A Harry Potter és a Halál ereklyéi második 
részével egy tízéves sorozat végére kerül pont, 
hiszen az első filmet, a Harry Potter és a bölcsek 
kövét 2001 decemberében, két évvel a magyar 
kötet megjelenése után mutatták be a mozik. 
Az első rész még kedves mese volt, a nyolcadik 
inkább egy akciófilmre hasonlít. A robbanásokkal 
és speciális effektekkel tarkított részben Harry 
Potter és Voldemort megvívja utolsó, mindent 
eldöntő csatáját.

Verdák: visszatérnek
Július végén egy animációs film játssza a 
főszerepet a mozikban: 28-án érkezik a Verdák 
második része. Villám McQueen és barátja, az 
autómentő Matuka új kalandokba keverednek, 
amikor a tengerentúlra indulnak a legelső World 
Grand Prix autóversenyére. A kupa elnyerője 
csakis a világ leggyorsabb autója lehet, azonban 
a győzelem felé vezető út tele van kátyúkkal, 
elterelésekkel és vidám meglepetésekkel is.
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Szülőknek
O A mobiltelefon, az iPod, az MP3-lejátszó drága 

holmik. Ne tartsa feltűnő helyen a gyerek, s csak 
akkor használja, ha szükséges! Nyilvános helyen, 
utcán, tömegben könnyen elrabolhatják az érté-
kes készüléket. 

O Legyen a gyereknél olyan irat, amelyből megál-
lapítható a kiléte és a szülők elérhetősége, ha 
gond adódna! (A túl sok információ sem jó, mert 
illetéktelen kézbe is kerülhetnek az adatok.)

O Tanácsos összefogni rokonokkal, barátokkal, 
szomszédokkal, és mindig beszélje meg a gye-
rekkel, ha bármi baja történne, kihez és hová 
fordulhat segítségért!

Gyerekeknek
O Ne tarts magadnál nagyobb pénzösszeget!
O Mindig mondd el szüleidnek, nagyszüleidnek, 

vagy akire rábíztak, hová mész, hol leszel.
O Ne hagyd őrizetlenül kerékpárodat, sportsze-

reidet rövid időre sem!
O Ha valami olyan történik veled, ami  szokatlan, 

kellemetlen, vagy nem érted, feltétlenül me-
séld el szüleidnek!

O Nyáron se járj sötétedés egyedül az utcán!   
Ha koncertre vagy rendezvényre mennél, szer-
vezz felnőtt kíséretet, vagy menj haza taxival. 
(Amire legyen nálad pénz!)

O Ne fogadj el semmit idegenektől!
O Lakáskulcsodat ne tartsd feltűnő helyen  

(nyak, öv stb.)!
O Ha egyedül vagy otthon, ne engedj be idegent 

a lakásba. Még a közüzemióra-leolvasókat 
sem!

O Figyelj értékeidre! Gyakori a zsebtolvaj a piaco-
kon, bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon.

O Tartsd be a közlekedési szabályokat!  
Ha 12 éven aluli vagy, tilos főútvonalon kerék-
pároznod! 

O Csak kijelölt fürdőhelyeken, strandokon fürödj! 
Felhevült testtel ne ugorj be a vízbe! Kerüld az 
ismeretlen mélységű vízbe való fejesugrást!

Nyári tippek 
Csokorba szedtük a 
rendőrség segítségé-
vel, mire figyeljünk, 
mitől óvakodjunk a 
gondtalan és problé-
mamentes nyaralás 
érdekében.
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Kedves Olvasó! Itt a programokat té-
mák szerint válogattuk. Ha egy-egy 
rendezvényről többet szeretne tudni, 
a részleteket megtalálja az időrendi 
kínálatban. 

E számunk programjainak lapzár-
táját június 28-án tartottuk.

O Rendezvény
Július 9. szombat 
O Magyarország kisvasútjai a Nagyerdei 
Kultúrparkban. 

Július 9-10. 
O 18. Szomszédolás – Országos 
Gyermeknéptánc-fesztivál a Kossuth té-
ren, illetve a Csapó és Simonffy utcán. (Rossz 
idő esetén a Bemutatószínpad programjai az 
Aranybika Szálló Bartók Termébe kerülnek.)

Július 10. és 24., vasárnap, 7 óra
O Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-
parkolóban.

Július 11-ig
O Parlagfűgyűjtési akció! Átvétel a 
Józsai Közösségi Házban (Debrecen-Józsa, 
Szentgyörgyfalvi u. 9.).

Július 11-15. 
O Szivárvány népi kézműves- és 
hagyományőrző tábor a Józsai Közösségi 
Házban.
Lovagitorna-tábor – Homokkerti Közösségi 
Ház (Szabó Kálmán u. 68.)
Tesz-Vesz Tábor – nyári napközis tábor a 
Modemben.

Július 11., 18. és 25., hétfő, 10 óra
O Szünidei programok – Filmvetítés 
a Petőfi Emlékkönyvtárban (Víztorony u. 13.).

Július 12., 19., 26., kedd, 10 óra
O Szünidei programok – Észforgató (rejt-
vények, fejtörők) a Petőfi Emlékkönyvtárban.

Július 12., 19. és 26., kedd, 10.30
O Zenebölcsi a Méliusz Központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.).

Július 13-17.
O Indiai tánctábor a Hosszúpályi úti 
alkotóházban.

Július 13., 20. és 27., szerda, 10 óra
O Szünidei programok – Kézműves-fog-
lalkozás a Petőfi Emlékkönyvtárban.

Július 14. és augusztus 4., csütörtök
O Vocab Games 2. – szókincsfejlesztő 
workshop az Amerikai Kuckóban (Kossuth 
u. 1.).

Július 15-16-17., péntek
O Bemutatkozik a Városok-Falvak 
Szövetsége a Kossuth téren. 

Július 15., 22. és 29., péntek, 10 óra
O Szünidei programok – Játsszunk 
együtt a Petőfi Emlékkönyvtárban (társasjá-
ték, puzzle).

Július 16., szombat, 10 óra
O Break-találkozó a Kismacsi Közösségi 
Házban (Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 
1-3.). 

Július 18-22.
O Lovagitorna-tábor a Homokkerti 
Közösségi Házban.

Július 22. és augusztus 5., péntek, 20.30 
O Éjszakai fürdőzés: buli az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

Július 25., hétfő, 14 óra
O „Nyári vegyes” – teadélután nyug-
díjasoknak a Belvárosi Közösségi Házban 
(Kossuth u. 1.). 

Július 28., csütörtök, 15 óra
O Tanulj az Egyesült Államokban! – 
előadás magyarul az Amerikai Kuckóban 
(Kossuth u. 1.).

Július 30-31.
O IV. Mézeskalács Fesztivál a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban. Tel.: (52) 417-560

Július 31., vasárnap, 14 óra
O Zumba az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A 
részvétel a fürdővendég részére ingyenes.

Augusztus 4-5-6-7.
O Debreceni Borkarnevál a Nagyerdei 
parkban, a Békás-tó mellett.

Augusztus 5-ig 
O Kicsi Dino Klub a Malompark Bevásárló-
központban (Füredi út 27.).

O Koncert
Július 11., hétfő, 20 óra
O Blues-hétfő: Village Lizards a Hal közben

Július 12., kedd, 20 óra 
O Amíg bennem zeng a lélek – Mókus és 
a Harmonia Garden a Romkert kávézóban. 

Július 13., szerda, 20 óra 
O Jazz-szerda: Debrecen Dixieland Jazz 
Band a Hal közben.

Július 14., csütörtök, 20 óra
O Muzsikus kert az Emlékkertben: 
Salvatore Zema – Lencsés Eszter Duó. 

Július 15., péntek, 20 óra
O Folkpéntek: a Sugalló és a Csángó 
Orchestra Band a Hal köz téren.

Programok           tematikusan

A víz szerelmesei jól érezhetik magukat és izgalmas élményekkel gazdagodhatnak  
az Aquaticumban
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Július 17-26.
O Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája az Egyetemvárosban, 
a DE Zeneművészeti Karának épületében 
(Egyetem tér 2.).

Július 18., hétfő, 20 óra
O Blues-hétfő: Jerry Lee’s Rock’n’Roll 
Service a Hal köz téren.

Július 19., kedd, 20 óra
O Ha egy nő szeret. Takáts Eszter és 
zenekara játszik a Romkertben. 

Július 20-24. 
O Campus Fesztivál a Debreceni Nagy-
erdőn. További információ: www.dehir.hu, 
www.campusfesztival.hu

Július 22., péntek, 19 óra
O A Debreceni Dixieland Jazz Band és 
a Debreceni Swing Singers koncertje a 
Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola udvarán 
(Debrecen-Józsa, Józsakert u. 9.).

Augusztus 7., vasárnap
O Debreceni Borkarnevál a Békás-tó 
mellett. 17 óra: Dankó Band, 18 óra: Borfolk 
– Bortárs Zenei Műhely, 20 óra: Fanfara 
Complexa.

Augusztus 8-18.
O Klasszikus Gitárosok Debreceni Talál-
kozója a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karának szervezésében.

Augusztus 11-12-13., 20 óra
O Városházi Zenés Esték a Régi Városháza 
udvarán. 

O színház
Július 9. és 10., szombat és vasárnap, 20.30
O Debreceni Nyári Színházi Esték a Köl-
csey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
udvarán. Renee Taylor–Joseph Bologna: A 
Bermuda-háromszög-botrány – vígjáték. 
(Esőnap: július 11.)

Július 13., szerda, 10 óra
O Mesés kert az Emlékkertben: Tréfás 
farkas. Az Aranykapu Bábszínház előadása.

Július 20., szerda, 10 óra
O Mesés kert az Emlékkertben. A debre-
ceni nagyvásárban (Pergő Együttes). 

Augusztus 9., kedd, 20 óra
O Városházi Zenés Esték a Régi 
Városháza udvarán. Rita – Donizetti 
vígoperája az Opera Comica Lasagna társulat 
előadásában.

O Kiállítás
Július 9-10. 
O A Magyar Késmíves Céh I. Debreceni 
Kiállítása és Vására a Batthyány utcán.

Július 10. – Augusztus 12. 
O XXI. Országos Nyári Tárlat a Kölcsey 
Központban (Hunyadi u. 1-3.).

Július 15. – Szeptember 9.
O Múltidéző mesterségek: Tóth Sándor 
szíjgyártó mester. Tímárház (Nagy Gál 
István u. 6.). 

Július 15-ig 
O Szarka Emma festő kiállítása a Bene-
dek Elek Könyvtárban (Piac utca 68.).

Július 15-ig
O Nő festők a XX. század első felében – 
Simonffy Galéria (Simonffy utca 2/B). 

Július 17-ig
O A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör és Szabadiskola évadzáró kiállítása 
az Újkerti Közösségi Házban (Jerikó u. 17-19.).  

Július 22-ig 
O A Józsai díszítőművészeti szakkör 
kiállítása a Józsai Közösségi Házban (Deb-
recen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.).

Július 24-ig 
O Nehezen feltehető kérdések – 
Koronczi Endre kiállítása a Modemben

Július 24-ig 
O A Medgyessy Ferenc Művészeti 
szakközépiskola csoportos kiállítása 
az Élettudományi Galériában (a Tudomány-
egyetem és a Botanikus kert között).

Július 28-ig
O Az Év Természetfotósa 2010 Országos 
Fotópályázat Kiállítása a Debreceni 
Művelődési Központ Belvárosi Galériájában 
(Kossuth u. 1.). 

Július 30-ig 
O Miniatűr bútorok: Wegroszta Gyula 
(1926-2006) népi iparművész a Méliusz 
Központban.

Július 30-ig 
O Bács Emese: „Nagyvárosi jelenetek” 
– Hal Köz Galéria.

Július 30-ig 
O „FreshART6 – Debrecen-Nagyvárad 
2011”: debreceni és nagyváradi képzőmű-
vészek kiállítása a Mű-Terem Galériában 
(Batthyány u. 24.)

Július 31-ig
O Ludvig Dániel festőművész: 
„Tigapuluh” – Sesztina Galéria (Hal köz 3/A.).

Augusztus 7-ig 
O Kísérlet és Közösség – A nagyváradi 
35-ös Műhely 1981-1995 című kiállítása a 
Modemben.

Folyamatosan látogatható:
O A Torinói lepel hiteles másolata látható 
minden nap 6.30-19 óráig a Szent Anna-
székesegyházban.

O sport
Július 9., szombat 18 óra
Debrecen: DVSC-Teva – Kassa. Edzőmér-
kőzés.

Július 10., 17., 24., 31. és augusztus 7, 
vasárnap 14 óra
O Zumba – zenés-táncos torna az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben. A 
részvétel a fürdővendégnek ingyenes.

Július 15. péntek, 18 óra
O DVSC-Teva– Vasas. NB I. 1. Forduló az 
Oláh Gábor utcai Stadionban. 

Július 22-24. 
O IV. Debreceni Curling Bonspiel Kupa a 
Debrecen Jégcsarnokban (Derék u. 33.).

Július 28-31. 
O Kubala László Utánpótlás Labdarúgó 
Torna a Gyulai István Atlétikai Stadionban és 
az Oláh Gábor utcai füves labdarúgópályán.

Július 31. vasárnap 18 óra
O DVSC-Teva – Ferencváros NB I.  
3. forduló az Oláh Gábor utcai Stadionban.

Júliusban többször is játszik a Loki: 
képünkön Bódi Ádám melegít
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A mi környékünkön is általános nézet, hogy főzni szinte minden 
férfi tud, s aki tud főzni, az természetesen nagyon jól. Aki kellő 
bátorsággal bír (és enni is szeret!), az augusztus 6-án elindulhat  
a borkarnevál keretében tartott slambucfőző versenyen. E 
gasztronómiai küzdelem nem titkolt célja a tájjellegű magyar 
konyha népszerűsítése és hagyományainak ápolása. Nevezni a 
Békás-tó melletti helyszínen lehet a verseny napján 12 óra és 
14 óra között (nevezési díj nincs). A csapat egy főzőmesterből 
és segítőiből áll. A nyersanyagról a versenyzők gondoskodnak.  
A szervezők biztosítják a területet, a tűz alá fémtálcát, a tűzifát, 
ivóvízvételi lehetőséget. A versenyzőknek kell hozni a bográcsot 
és az állványt, a főzéshez szükséges egyéb eszközöket.

Az I. helyezett csapat főzőmestere elnyeri „A slambucfő-
zés mestere” címet és a vele járó díjat: egy 10 literes asztali 
hordót, melyet ceglédi borral töltenek meg. Eredményhirdetés 
17 órakor várható.

Kerüljük a Dózsát!
Ha lehet, kerüljük a Dózsa 
György utcát. Elkezdődtek 
ugyanis a 2-es villamos pá-
lyájának építéséhez kapcsoló-
dó munkálatok! 

Emiatt többfelé útlezárásokra 
számíthatnak az autósok az elkö-
vetkező hetekben és hónapokban.
Megnyugtatjuk az iskolásokat: a 
munkálatok miatt nem marad el 
a következő tanév – a kivitelező 
tájékoztatása szerint iskolakez-
désre a Dózsa György Általános 
Iskola megközelíthető lesz. 
A munkálatok miatt a Füredi út, 
Nádor utca és Dózsa György utcai 
csomópontban forgalomkorláto-
zásokra lehet számítani.  
A Thomas Mann és a Mikszáth 
Kálmán utcán a Békessy Béla 
felé haladva a bal oldali, vala-
mint a Cívis utca 17. mögötti, 
támfallal körülvett parkolókban 
közműkiváltási, villamospálya-, 
út- és támfalépítési munkák 
zajlanak. Mint azt a dehir.hu 
is megírta: a munkálatok ideje 
alatt célszerű szabadon hagyni a 
parkolókat. 

Az érintett szakaszon busz-
megálló-áthelyezések lesznek, 
a Bolyai és Thomas Mann utcák 
csomópontjában pedig forgalom-
korlátozás várható.

mely beváltható Parfümériánkban 
legalább két ESTÉE LAUDER, vagy 
CLINIQUE sminktermék vásárlása 
esetén.

Érvényes: 2011. augusztus 31-ig

Egy vásárló egy vásárlás alkalmával egy Utalványt használhat fel.
Készpénzre nem váltható be. Debrecen, Piac u. 39.  Tel: 52/ 316-862
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a bogrács
királyai

A slambucból legalább öt adagot kell készteni, ebből egyet  
a zsűrinek értékelésre át kell adni (Fotó: Nagy Gábor)
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A változás útjai
Ismét változott a debreceni tömegközle-
kedés! Július 1-jétől több busz útvonalát 
meghosszabbította a DKV, a párhuza-
mos útvonalakon közlekedő járatokat 
viszont megszüntette. E módosítások 
célja többek között az is, hogy a vállalat 
megteremtse a déli, délkeleti városrész-
ben élők közvetlen eljutási lehetőségét  
a 42-es, 42Y-os autóbuszok segítségé-
vel a belvárosba.

A részletekről bővebben a dehir.hu 
oldalon!

Út és idő
A menetrend-módosítás az alábbi 
troli- és autóbuszjáratokat érinti: 
2/2A, 3/3A, 10/10A/10Y, 11, 15/15Y, 17, 
17A, 17Y/171, 18, 18Y, 23, 23Y, 30, 30A, 
34/34A, 35/35A, 35Y/351, 36/36A, 37, 

39, 41, 41Y, 42, 43, 44, 44Y, 45, 45H, 46, 
47, 48, 49/49I.

A vonalhálózat és a menetrend 
átalakításának hatására az üzemidők 
(az első és utolsó járatok indulási idő-
pontja közötti időszak), a menetidők, 
a követési idők, valamint az egyes 
járatok útvonalai is változnak.

Az alábbi trolibusz- és autóbusz-
járatok menetrendjében csak az 
indulási időpontokat racionalizálják, 
illetve hangolják össze más járatok 
menetrendjével: 3/3A, 11, 15, 17, 18, 
18Y, 39, 43, 45, 48. 

Júliustól a temető nyitvatartási ideje alatt minden 2-es 
jelzésű troli a főkapuig közlekedik (Fotók: Nagy Gábor)
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Megfejtéseiket július 22-ig 
várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
ill. e-maiben:
rejtveny@debrecenikorzo.hu

A helyes megfejtők között a 
DTV kiadványaiból (Krisztus 
vándorai, Borzontorz meséi) 
sorsolunk ki.
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Jó tudni!
Intézmények, programhelyek elérhetőségei:

O apolló mozi | Miklós utca 1. | (52) 417-847
O Aquaticum Mediterrán élményfürdő | Nagyerdei  

park 1. | (52) 514-174 | mediterran@aquaticum.hu
O Cinema City | Debrecen Plaza | (52) 456-100
O Csokonai színház | Kossuth utca 10. | (52) 413-565, 

(52) 417-811 | szinhaz@csokonaiszinhaz.hu
O DMK Belvárosi Közösségi Ház | Kossuth u. 1. 

(52) 413-939 | dmk@debrecenimuvkozpont.hu 
O Debreceni jégcsarnok | Derék u. 33. | (52) 537-272 

info@debrecenjegcsarnok.hu
O Főnix Csarnok | Kassai út 28. | (52) 505-397 

fonixcsarnok@fonixinfo.hu
O Kölcsey Központ | Hunyadi utca 1-3. | (52) 518-400  

kolcseykozpont@fonixinfo.hu
O lovarda | Kassai út 26. | (52) 426-180 / 7095 

info@lovarda.hu
O Méliusz Juhász péter Megyei Könyvtár  

és Művelődési Központ | Bem tér 19/D. 
Tel.: (52) 502-470 | mjpmk@mail.hbmk.hu

O MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 
Baltazár Dezső tér 1. | (52) 525-018 |  
Pénztár: (52) 525-010 | modem@modemart.hu

O Nagyerdei Kultúrpark | Ady Endre út 1. 
(52) 310-065 | (52) 413-515 | info@zoodebrecen.hu

O Tourinform Iroda Debrecen | Piac u. 20. 
(52) 412-250 | debrecen@tourinform.hu

O Vojtina Bábszínház | 4026 Debrecen, Kálvin tér 13. 
(52) 418-160 | vojtina@vojtinababszinhaz.hu

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

O Régi városháza | Piac u. 20. | (52) 511-400
O új városháza | Kálvin tér 11. | (52) 517-700 

eszrevetelek@ph.debrecen.hu | www.debrecen.hu

 Lapigazgató: széles Tamás
 Kiadó: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés: Kaméleon Dizájn Kft.
 Lapterv: Petromán László 
 Nyomda: Alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Magyar posta zrt.

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

korzó

CAMPUS
Jön a nagy buli!
Zene, mozi, szórakozás a stadionban

2011.
július 8. – 
aug. 9.

DEBRECENI
NYÁR
Koncertek, tárlatok, táborok

D E B R E C E N I

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány

2011 július 8. – augusztus 9.

A borítón a Mystery Gang 
(Fotó: Campus) 

34



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.




