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Ünnepeljünk!
Augusztus 20-a az egyik legrégibb, legősibb magyar 
ünnepünk. Szent István király napja, a keresztyén 
magyar államalapítás emléknapja, és ilyenkor adunk 
hálát az újkenyérért is. Nem véletlen, hogy az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc leverése után hosszú 
ideig nem ünnepelhették őseink, hiszen ez a nap a 
független magyar nemzet szimbólumává vált.  
A kommunizmus ideje alatt is mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a jelentőségét kisebbítsék, keresztyén 
egyházi tartalmát negligálják.  

Milyen jó és hálára indító, hogy ma Magyar or szá-
gon méltósággal és örömmel ünnepelhetünk, élhetünk 
alkotmányos jogainkkal! Ugyanakkor meg szívlelendőek 
a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin gondolatai: 
„életem végéig harcolok azért, hogy az államok 
alkotmányába iktassuk be az em berek jogát a csendre, 
a tiszta levegőre és vízre, a mezőkre és az erdőkre, 
valamint az ártalmas vegyi anyagok nélkül készült 
élelmiszerekre”. 

Földünkön minden rohamosan fogy. Az élelem, az 
energia, a tiszta víz, a tiszta levegő, a mezők és az 
erdők: az élet alapvető feltételei. Pedig ezek nélkül nem 
lehet élet – illetve, csak tengődés lehet az ember földi 
léte. Nem is olyan régen még úgy hitte az emberiség, 
hogy Földünk tartalékai kimeríthetetlenek. De ma már 
tudjuk, hogy ez tévedés volt, a tartalékok végesek.  
Erre is felfigyelhetünk, és másokat is figyelmeztethetünk, 
amikor az újkenyérért hálát adunk. 

Különös öröm a mi gyülekezetünk számára, hogy 
az idén az úrvacsorás, ünnepi istentiszteletet a 
kívülről-belülről megújult Nagytemplomban tarthatjuk. 
Ünnepeljünk hálásan és józanul, felszabadult szívvel, és 
egymásra odafigyelve, egymást tiszteletben tartva.  
Úgy legyen!

Vad Zsigmond,
nagytemplomi lelkipásztor, esperes
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Ma már elmondható: hagyomány született 
akkor, amikor útjára indult az első Galiba 
gyermekfesztivál 2012-ben. Idén már harmadik 
ízben rendezik meg ezt a látványos és nagyon 
sokakat érdeklő, vonzó programot. 

A rendezvény központi eseménye idén is a 
kézműves virágkocsik felvonulása lesz. 

A bevásárlókocsi méretű kompozíciók, a 
fellépő csoportokkal együtt, augusztus 19-én 
16 órától vonulnak fel Debrecen belvárosában 
az alábbi útvonalon: Füvészkert utca – Kossuth 
tér – Csapó utca – Dósa nádor tér – Rózsa utca 
– Piac utca – Kossuth tér – Füvészkert utca. 

A felvonulás mellett az érdeklődőket a Bal-
tazár Dezső téren egész napos gyermekprogra-
mokkal várják.

Füstokádó kémények, csikorgó fékek, óriási terep-
asztal: ismét várja a vasút barátait a Simonffy 
utcai Ifiház! A programkavalkád során bemutatják 
a rendező egyesület tagjainak legújabb munkáit és 
fejlesztéseit, amelyek mellett digitális vonatvezetési 
lehetőség is lesz, a kicsiket pedig favonatos terep-
asztal szórakoztatja. A vonatok mintegy 30 méteres 
pályán zakatolnak majd. A közösségi közlekedés 
iránt érdeklődőknek a Derke ingyenes menetrend-
del, vetélkedővel, kirakós játékokkal és tanácsadás-
sal kedveskedik. A kiállítás nyitva augusztus 19-én 
10–18 óra, 20-án 10–20, 21-én 10–16 óra között.

st. Martin 
varázslata

jön a galiba!

robog a Hajdú expressz

A művész első önálló le me-
ze éppen 20 éve jelent 
meg, és még Ázsiá-
ban is aranyalbum 
lett. St. Martin nem 
tétlenkedett azóta 
sem: bejárta a vilá-
got, és fújta a szaxit, 
hogy elvarázsolja kö-
zönségét. Debrecen-
ben igazán ihletett 
környezetben, a meg-
újult Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon 
fog fellépni augusz-
tus 17-én, ahova 
St. Martin & Syrinx 
című lemezének 
anyagával érkezik. 
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cseh sörünnep
Krúdy és Hrabal, a magyar meg a cseh írófeje-
delem milyen jól érezné magát augusztus 15. 
és 20. között a megújult és megszépült nagy-
erdei parkerdőben! Jobbnál jobb söröket vernek 
ugyanis csapra itt a cseh sörünnepen, ahol, 
persze, magyar, német és angol kézműves sörök 
is ringbe, illetve korsóba szállnak majd.  
A helyszín ideális lesz, a kínálat pazar – remé-
nyeink szerint –, ráadásul ingyenesen látogatha-
tó. A felnőttek örömét szolgáló sörök mellett pe-
dig gyermekjátszótér, kézművespiac és grillterasz 
bővíti a kínálatot.

sztárok, szirmok, paripák
Csak kapkodhatjuk a fejünket, micsoda sztárparádé 
várható Debrecenben az idei nyáron, a karneváli 
héten. A lista nem akármilyen: a Kossuth téren a 
Napoleon Boulvard, az R-Go, a Hooligans mellett a 
By The Way, Bebe és Karácsony János is fellép.

A Nagyerdei Szabadéri Színpadon Demjén Rózsi 
ad koncertet, a stadionban pedig a teljesen más ge-
nerációhoz tartozó Bogit (tudják: We All!) és Szabó 
Ádámot, a tehetségkutatók harmonikás és énekes 
sztárját is láthatjuk. 

Ők egyébként már a karnevál előtt ellátogattak a 
nagyerdei arénába, hogy ismerkedjenek a helyszín-
nel s egyben a várossal is. Velük tartott Bakos-Kiss 
Gábor, aki korábban a Csokonai Színház társulatát 
erősítette, és aki életében először fog egyszerre 
lovagolni és énekelni, mikor az István, a királyból ad 
elő egy részletet... 

S, persze, itt lesz az Új Lovas Színház is húsz 
paripával! De akár a szőnyeget is felcsavarhatjuk 
majd a Nagyerdei Stadionban, mivel Fenyő Miklós 
és Dolly forró nyáresti retróbulival teszi feledhetet-
lenné karneváli éjszakát.

A határokon túlról érkeztek 
a Zilahi Képzőművészeti 
Csoport alkotásai Debrecenbe. 
A Belvárosi Galériában látható 
tárlat a határokon átívelő 
kulturális hídépítés jegyében 
mutatja be azokat az alko-
tókat, alkotótelepeket, illetve 
alkotóközösségeket, melyek 
meghatározóak a Szilágy 
megyei Zilah képző- és ipar-
művészeti életében. A tárlat 
augusztus 29-éig látogatható, 
hétköznapokon 10–18 óráig.

etno art 
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 mögötti emlékkert
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Jubileumi évhez érkeztünk: idén már a 45. 
virágkarnevált rendezik meg Debrecenben. 
Több mint 500 virágkocsi-kompozíció, 
több mint 1000 külföldi és hazai művészeti 
csoport, több millió szál virág, több tízezer 
közreműködő, több száz „virágos” program 
az elmúlt 45 év, illetve karnevál mérlege. 
A mostani azért is különleges lesz, mert – 
az egész napos programot követően – a 
rendezvény megújulva tér vissza régi ottho-
nába, a felújított Nagyerdei Stadionba.

Reggel 7.30-tól indul a Piac utcán a karne-
váli menet: kerékpárosok, veterán autók, 
virágkocsik és művészeti csoportok vonulnak 
fel a Petőfi tértől a Nagyerdei Stadion északi 
rendezvényteréig. Az óriási érdeklődésre 
számot tartó látványosságban három lelátóról 
is lehet majd gyönyörködni: a Rózsa utcánál, a 
Kossuth téren a Nagytemplomnál és a Kölcsey 
Központnál.

A megújult parkerdő pazar programkíná-
lattal várja a közönséget: 8-tól éjfélig lehet 
látogatni a Békás-tónál a cseh sörünnepet és 
sörkertet. 11 órától a Nagyerdei Szabadtéri 

Színpadon az Alma együttes „csinálja” a 
gyermekkarnevált. 

A karneváli felvonulást követően a 
Nagyerdei Stadion északi rendezvényterére 
érkező virágkocsik kora délutántól – 13 órától 
18 óráig – csodálhatók meg. A közönséget 
folklórcsoportok bemutatói szórakoztatják. 
Közben 16 órakor indul a karneváli szieszta is: 
a szabadtéri színpadon művészeti csoportok 

lépnek fel; itt a műsoruk ingyenesen megte-
kinthető.

Az esti programot sok ezren várják: 
idén új helyszínen, a Nagyerdei Stadionban 
tartják a Sztárok és szirmok – Karneváléj a 
stadionban című programot. Óriási, látványos 
buli kezdődik 19.30-kor, ünnepi virágkocsi-
promenáddal, nemzetközi tánccsoportokkal 
és sztárvendégekkel. Fellép az X-Faktorból 
ismert Szabó Dávid, Szabó Ádám, valamint 
Bogi, akit hatalmas sikert aratott A dal dön-
tőjében. Látványos lovas parádé, fergeteges 
retróbuli színesíti a programkavalkádot, Fenyő 
Miklóssal és Dollyval. (Kapunyitás 18 órakor!)

Az elmaradhatatlan tűzijáték helyszíne 
22 órakor az Egyetem tér lesz; ezt óriási buli 
követi a város legmenőbb DJ-inek a közremű-
ködésével.
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Az utcai lelátókra, a virágkocsi-kiállításra és a 
folklórfesztiválra, ill. az Alma Együttes koncertjére 
jegyek a Kölcsey Központban, az Apolló moziban, 
a Főnix Csarnokban, a Tourinformnál válthatók, 
illetve itt: www.jegy.hu. A karneváléjre a 
stadionba a Kölcseyben, a Nagyerdei Stadionban 
és itt: www.nagyerdeistadion.hu 
Bővebb információk: www.fonixinfo.hu

virágkarnevál augusztus 20-án



A közvélemény-kutatás eredmé-
nye nem meglepő, hiszen már 
korábban is arról számolhattunk 
be az olvasóknak, hogy a helyi 
hírek tekintetében az első számú 
hírforrás a Debrecen Városi Tele-
vízió Kft. által működtetett DTV, 
és nagyon népszerű a debreceni-
ek körében mind az eredményeit 

folyamatosan növelő Dehir.hu, 
mind pedig a Debreceni Korzó 
című programmagazin. Melléjük 
az elmúlt kilenc hónapban egy új 
médium is felzárkózott: a szintén 
a Debrecen Városi Televízió Kft. 
által létrehozott és működtetett 
Debrecen Rádió FM95, mely 
kezdetektől azt a cél tűzte ki, 
hogy a város olyan kereskedelmi 
rádiója legyen, mely – a népszerű 
zenei kínálat mellett – a legtar-
talmasabb és leggyorsabb rádiós 
híreket is sugározza.

A mostani eredmények, me-
lyek jól illeszkednek a két évvel 
ezelőttiekhez, tovább finomítják a 
képet. Jelenleg két nagy média-
cég uralja a helyi médiapiacot: a 
Debrecen Városi Televízió Kft. és 
az Inform Média Kft. Ha meg-

vizsgáljuk a helyi hírekről való 
tájékozódási szokásokat, az első 
hét helyből négyet a Debrecen 
Városi Televízió Kft. által mű-
ködtetett médiumok szereztek 
meg. Rögtön az első két helyen a 
Debrecen Rádió FM95 (69%) és a 
DTV (58,1%) áll, a negyedik és az 
ötödik pozíciót elviszi az Inform, 

majd szorosan utánuk a Debre-
ceni Korzó (48,9%) és a Dehir.hu 
(47,9%) következnek. 

A sor végén a nyolcadik és a 
tizenegyedik közötti helyeket el-
foglaló médiumok – az Alföld TV, 
a Cívishír.hu, a Campus Rádió és 
a Vagy.hu – eredményei együtte-
sen sem érik el a Debrecen Rádió 
FM95-ét (69%).

Azok a debreceniek tehát, 
akiket érdekel, mi tör ténik a 
városban, nagyon nagy eséllyel 
jutnak hírekhez a Debrecen Városi 
Televízió Kft. közvetí té sével. Na-
gyon fontos itt megjegyezni, hogy 
a hírszolgáltatás és a hírek előál-
lítása napjainkban egyre inkább 
kettéválik. A részben közpénzek-
ből is működő Debrecen Városi 
Televízió Kft. esetében viszont el-

mondható: a hírek előállításában 
nagyon erős médiacégről van szó. 
Médiaműhelyeiben kemény és ha-
tékony munka folyik; az itt dolgo-
zó újságírók nagyon sokszor első 
kézből számolnak be helyi ese-
ményekről. Jól működik az az elv, 
hogyha egy cégcsoporton belül 
egy-egy hír, közérdekű információ 
bekerül a hírek világába, akkor az 
sokkal több hírfogyasztóhoz jut 
el. Azaz nagyon jól hasznosulnak 
a cégnél felhasznált közpénzek, 
mivel a Debrecen Városi Televízió 
Kft. teljes mértékben eleget tesz 
a lakosság közszolgálati jellegű 
tájékoztatásának.

A felmérés adatai azt mutat-
ják, ha valaki nap ja inkban friss 
debreceni hírekre kíváncsi, akkor 
az interneten tájékozódik, vagy 
megnézi a Debrecen Televízió 
Napszemle című műsorát, melyet 
a nézők az 1-től 5-ig terjedő ská-
lán jó osztályzattal értékeltek.

A Dehir.hu ma már a legis-
mertebb helyi weboldal: haté-
konysága – ahogy a Debrecen 
Rádió FM95-é is – továbbra is 
emelkedik, az olvasottsági adatok 
továbbra is nőnek. De elmond-
ható az is, hogy a Debreceni 
Korzó olvasottságában is érdemi 
növekedés történt: a szabadidős 
programok megválasztásánál az 
olvasók kétharmada szokta figye-
lembe venni a magazin program-
ajánlatát!
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élen a Debrecen városi televízió
A Debrecen Televízió megbízásából közvélemény-kutatás készült a helyi médiafogyasztási szokásokról

A reprezentatív felmérést a 
Real-Pr ’93 Piac- és Köz vé le-
mény-kutató Kft. készí tette 
1300 fős mintavétel alapján. 
Ez azt jelenti, hogy statiszti-
kailag pontos, 95 százaléko-
san megbízható eredmények 
születtek a lakosság helyi 
hírekről való tájékozódási 
szokásairól és a helyi médiu-
mok egymáshoz viszonyított 
pozíciójáról.
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Az elmúlt hónapokban teljesen megújult a korábbi nagyerdei 
Csónakázó-tó és környéke. A város igazi különlegességgel, egy 
multimédiás szökőkúttal is gazdagodott a fejlesztések során. 
A Ködszínházat nagyon hamar megszerették a debreceniek és 
a turisták; igazi családi program lett esténként kisétálni ide, 
és gyönyörködni a pazar látványosságban. Az attrakció lénye-
ge, hogy a vízsugarakat színes fénysugarakkal világítják meg, 
a vízfalon pedig a Debrecen Televízió városról szóló kisfilmjei 
jelennek meg.

A lélegzetelállító látványosság ünnepélyes átadását július 
23-án este tartották a létesítmény Nagyerdei Stadion felőli 
oldalán. Az eseményen Kósa Lajos polgármester megköszönte 
a projektben részt vevő cégek és dolgozók munkáját. Kiemelte 
Papp László szerepét, aki az egésznek a motorja volt, és felkérte 
az alpolgármestert, nyomja meg a gombot, hadd induljon el 
a látványos program – ami akkor is elbűvölte az érdeklődő és 
lelkes közönséget, ahogy azóta is minden este.

ködszínház a 
nagyerdőben
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A Debreceni Református Nagytemplom már közel két évszázada határoz-
za meg a város arculatát, és hirdeti minden embernek elődeink hitének 
maradandó munkáját. 

Az évek során a templom ellenállt – ha nem is mindig sértetlenül – a 
két világháború és a kommunista időszak minden romboló munkájának, és 
folyamatosan táplálta az emberek reménységét az újrakezdésre. 

A megújulás, mint a református egyházunkban jelen lévő állandó 
folyamat, meghatározta a mostani felújítás terveit. Hiszen egyrészt sze-
rettük volna megőrizni a templomunk, egyházközségünk értékeit és ha-
gyományait, másrészt törekedetünk olyan fejlesztésekre, amely a modern 
technikai vívmányait is hasznosítja gyülekezeti tagjai és az ide látogató 
emberek hasznára. 

Az elmúlt év novemberében kezdődtek a felújítás munkálatai; a kivitele-
ző cég, az Épkerservice Zrt. munkatársai júliusig dolgoztak a templomban, 
kívül és belül. 

Hosszú lenne felsorolni, hogy milyen munkálatok történtek, ezért csak 
néhány fontosabbat emelünk ki a sorból. A legszembeötlőbb változás a 
templom külsején az új festés, a vörösréz párkányok és a csatornák cseréje 
és az új mészkőburkolat a templom körüli járdán. 

A templom külső munkálataihoz 8800 m2 állványt, 3500 liter festéket 
és 6000 db 50x50 cm-es mészkőlapot használtak fel az építők.  

Amint belépünk a templomba, egyből észrevesszük az új járólapokat, 
amelynek világosabb színe miatt a templombelsőt is nagyobb világosság 
veszi körbe. A padokon kényelmesebb ülőpárnán foglalhatunk helyet, és az 
új hangosítással a templom minden pontján remekül lehet érteni mindent, 
ami elhangzik a szószékről, és a régi orgona hangja is szebben szól már. 

Ha továbbmegyünk, és szeretnénk a tornyokba felmenni, akkor ezt – 
a lépcsőzés mellett – már lifttel is megtehetjük a keleti toronyban, így 
akadálymentesen elérhetjük a karzatokat, és akár a padlástérig is eljut-
hatunk vele. A padlástérben új kiállítások is várnak ránk, amelyeken ke-
resztül megismerhetjük egyházunk életét, az ősgyülekezet idejétől egészen 
napjainkig. A régi tűzfigyelő helyiségben pedig láthatjuk, régen hogyan 
vigyáztak a tűzfigyelők a város biztonságára. Itt látható az a kiállítás, 
amely a tűzvészekről és mindig megújulásra képes Debrecen városról szól.  
A régi óraszerkezetet – amely a múlt század közepéig sok-sok fogaskere-
kével hajtotta meg a toronyórákat – magunk is megnézhetjük működés 
közben, a kiállítások részeként.

A látogatás végén pedig sétálhatunk egyet a két tornyot összekötő kül-
ső panorámajárdán, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a főtérre, és innen 
még a nemrég elkészült stadion is nagyon jól látható.

A Nagytemplom felújításáért szeptember első hétvégéjén fogunk hálát 
adni, és akkor szeretnénk megmutatni az egész templomot – ám templom 
kapuit már most, augusztus 20-án részben megnyitjuk a látogatók előtt. 
Jöjjenek el, nézzék meg, milyen szép lett!

Oláh István
beosztott lelkész

megújult  
városunk jelképe

(T
ám
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)

Fotók: Nicky Almasy és Fejes Márton

„Menjetek be kapuin hálaénekkel!”
   (Zsolt. 100,4)



Mint mondta, ezt a hangulatot is szerették volna a 
fejlesztéssel visszahozni. Papp László alpolgármes-
ter hangsúlyozta, úgy tervezték, hogy az erdőnek 
kétféle rendeltetése legyen: a stadion és környéke 
elsősorban a sporttevékenységeket szolgálja, míg 
a Békás-tó környékén egy pihenésre, feltöltődésre 
tökéletesen alkalmas erdőrész jött létre. 

– Remélhetőleg mindenki szeretni és becsülni 
fogja az erdőt – mondta Papp László. – Az a célunk, 
hogy minél többet és minél tovább lehessen sétálni 
a parkerdőben. Ugyanakkor óvni kell az értékeket, 
éppen ezért reggel 6-kor nyit és éjfélkor bezár a 
parkerdő. Szeretnénk minél tovább megőrizni azt, 
amit most sikerült elérni, hogy akár huszonöt év 
múlva is ilyen minőségben élvezhessük a Nagyerdő 
nyújtotta élményeket.”
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Végéhez ért az utóbbi évek egyik legjelentősebb 
debreceni beruházása: befejeződött a Békás-tó 
és környéke rehabilitációja. Két éve jelentették be, 
hogy mintegy kétmilliárd forintos támogatásból 
fejlesztések kezdődnek a Nagyerdőben. Ennek 
következtében a parkerő megújult, gyönyörű lett, a 
debreceniek szívesen látogatják. 

A hivatalos átadót augusztus 5-én tartották: 
ezen Kósa Lajos polgármester visszaidézte a régi 
időket, amikor a debreceniek úgy tekintettek a park-
erdőre, mint a város legfontosabb pihenőövezetére. 

gyönyörű lett 
     a békás-tó és környéke (F

ot
ók
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európa peremén a loki
A Bajnokok Ligája nem jött össze a DVSC-TEVA-
nak, de az Európa Liga csoportköréért még 
megküzdhet a debreceni bajnokcsapat.

Drámai körülmények között búcsúzott a Bajnokok 
Ligájától a DVSC-TEVA. A harmadik selejtező körben 
1-0-s előnnyel utazott a Loki Fehéroroszországba, 
de – közel egy órán át emberhátrányban játszva 
– egy utolsó pillanatban lőtt góllal 3–1-re kikapott 
a Bate Boriszovtól, így kiesett a BL-ből. Az UEFA 
rendszere szerint az Európa Liga rájátszásában 
folytatja a Debrecen, ahol egy győztes párharc 
csoportkört érne.

Azt mindenki tudja, hogy a Bate ellen nagy le-
hetőséget szalasztott el a Loki, de az EL-ben jön a 
javítási lehetőség, ahol tulajdonképpen eldől, hogy 

a mostani Debrecen vajon Európa-szintű csapat-e. 
Az elnök, Szima Gábor azt már korábban elmond-
ta, hogy a klub jelenlegi anyagi lehetőségei nem 
engedik meg, hogy nemzetközi mércével mérve is 
jó játékosokat szerződtessenek, így nagyjából a 
meglévő kerettel kell megvívni az idei csatákat.

A kölcsönből visszatérő Varga József és Vukasin 
Polekszics mellett eddig egyetlen új játékost igazolt 
a klub. A sokoldalú Jovanovics nem is tűnik rossz 
vételnek, ám az nagy kérdés, hogy ezzel a kerettel 
mire lesz képes a Debrecen? Hogy szerepel majd a 
nemzetközi porondon, a hazai bajnokságban, illetve 
kupákban? Jogos kérdés(ek) ezek, főleg, hogy az el-
múlt szezon végén maguk a játékosok is elismerték, 
hogy a jelenlegi kerettel kisebb csodaszámba ment 
a Loki hetedik bajnoki címe.

varga józsef – vissza a gyökerekhez
– Jól éreztem magam külföldön, odakint minden 

adott volt ahhoz, hogy jól futballozzak. Azt 
nem kell mondani senkinek, hogy Angliá-

ban és Németországban milyen közeg 
veszi körül a labdarúgást. A létesít-
mények, a szurkolók meg az egész 
hangulat lenyűgöző. Természetesen az 

a vágyam, hogy újra légiós lehessek, 
de amíg el nem dől a sorsom, a Loki 
sikeréért dolgozom majd minden 
erőmmel. Mégiscsak a nevelőegye-

sületemről van szó, amelyik ráadásul 
bajnokságot nyert. Még a nemzetközi 

porondon is vannak feladataink, 
és azért itthon is bizonyítani 
kell, hogy nem véletlenül nyer-
jük sorra a bajnoki címeket.

Másfél éves kitérő után újra nevelőegyesüle-
tében, a DVSC-ben játszik Varga József. A 
közönségkedvenc örökmozgó futballista 
jól érzi magát itthon, de ha alkalma 
adódik rá, újra külföldre szerződne.

2013 januárjában a német élvonal-
ban szereplő Greuther Fürth igazol-
ta le Vargát, ahol egy fél szezont 
töltött, majd mivel a csapat kiesett, 
tavaly nyáron az angol másodosz-
tályú Middlesbrough-hoz igazolt egy 
évre, kölcsönbe. Ott is alapembernek 
számított, ám az angolok nem éltek op-
ciós jogukkal, mert nem tudták kifizetni a 
vételárát, így Varga József visszatért 
Debrecenbe.
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A jó tanácsok száma kimeríthetetlen, ám most 
vegyük figyelembe a nyaralást, az utazást. Az 
emberek nagy többsége a kikapcsolódás, pihe-
nés, regenerálódás miatt dönt az üdülés mellett. 
Mindenki találkozott már olyan emberekkel, akik 
a nyaralásuk ellenére nem tudtak regenerálód-
ni, nem tudták kipihenni magukat, „köszönhe-
tően” a meglévő fájdalmaiknak. Sőt! Fáradtab-
ban érkeztek haza a nyaralásból, mint ahogy 
elmentek. Hiszen mindenki tudja vagy érezte 
már, hogy a meglévő fájdalom nem hagyja az 
embert nyugton, akár alvás közben sem. Az al-
váshiány meg tudjuk, hogyan hat a szervezetre, a 
koncentrációra, a teljesítőképességre.

Petrofszky Zoltán   I   Petró Csontkovács   I   Debrecen, Széchenyi u. 42.   I   06 (20) 297-5735
www.csont-kovacs.hu

Így mindenféleképpen érdemes a kikapcsolódás-
ra is úgy felkészülni, hogy felkeres az ember egy 
jó csontkovácsot, aki mentesíti a meglévő fáj-
dalmától. Vagy egy jó átmozgatással felfrissíti a 
testet, ami által frissebb, dinamikusabb, nagyobb 
teherbírású lesz az ember napokig, hetekig, netán 
hónapokig.

Ezeket az átmozgatásokat megmellőzés, preven-
ció néven már említettük a kedves olvasóknak. 
Hála istennek, Debrecenben van több csontko-
vács. Mindenki keresse meg a számára meg-
felelő embert, aki a megfelelő átmozgatásban 
részesíti.

Benne vagyunk az üdülési szezonban. Ilyenkor mindenkinek vannak olyan jó tippjei, 
melyek az egészséget szolgálják! A csontkovács milyen, számunkra kedvező  
tanácsokat tud adni?

Hosszú-hosszú éveket várt arra a debreceni 
jégkorongsport, hogy végre elfoglalhassa méltó 
helyét a legjobbak között. Ősztől jön a Mol-liga!

Orosz edzővel, orosz légiósokkal és egy igazi 
magyar klasszissal vág neki a Mol-ligának a 
debreceni hokicsapat. Az új tréner, a 46 éves 
Jevgenyij Muhin korábban a világ második 
legerősebb bajnokságában, az orosz profi-
ligában (KHL) is dolgozott. Vele jött egy kapus, 
Oleg Djatlov, három védő – a KHL-t is megjárt, 
rutinos Alekszej Voronov, valamint Andrej 
Jemeljanov és Valerij Szadikov – és két csatár, 
Danyil Kaszkov és Vitalij Szicsov. Mellettük 
Artur Koriljuk maradt, így összesen hét légiós 
van a keretben. 

Minden idők egyik legjobb  magyar jég-
korongozója, Ladányi Balázs is Debrecenben 
folytatja. Rajta kívül a 165-szörös válogatott 
Tőkési Lajos, Vaszjunyin Artyom és Berta Ákos 
is a gárdát erősíti a jövőben.

A Mol-liga 2014/2015-ös szezonja szeptem-
ber 19-én rajtol, s a debreceniek az Újpesttel 
csapnak össze első mérkőzésükön.

Godóra várva
Minden idők egyik legjobb jégkorongozója Duna-
újvárost hagyta maga mögött – nem fogadta el 
a klub hosszabbítási ajánlatát –, hogy a Mol-liga 
újoncánál, a DHK-nál folytassa. A 38 esztendős 
játékos eddigi karrierje során Dunaújvárosban, 
Újpesten, a francia Brianconban, Székesfehérvá-
rott és az olasz Bolzanóban, majd ismét Dunaúj-
városban hokizott. 

Ladányi 19 esztendőn át 227-szer szerepelt 
a magyar jégkorong-válogatottban, azonban 

a 2014-es divízió 
I-es vb-re már nem 
tartott a csapattal, 
Rich Chernomaz 
szövetségi kapitány 
ugyanis még a bő 
keretbe sem jelölte 
a veterán játék-
mestert. 

végre az élvonalban
Debreceni hoki:
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Így mindenféleképpen érdemes a kikapcsolódás-
ra is úgy felkészülni, hogy felkeres az ember egy 
jó csontkovácsot, aki mentesíti a meglévő fáj-
dalmától. Vagy egy jó átmozgatással felfrissíti a 
testet, ami által frissebb, dinamikusabb, nagyobb 
teherbírású lesz az ember napokig, hetekig, netán 
hónapokig.

Ezeket az átmozgatásokat megmellőzés, preven-
ció néven már említettük a kedves olvasóknak. 
Hála istennek, Debrecenben van több csontko-
vács. Mindenki keresse meg a számára meg-
felelő embert, aki a megfelelő átmozgatásban 
részesíti.

Benne vagyunk az üdülési szezonban. Ilyenkor mindenkinek vannak olyan jó tippjei, 
melyek az egészséget szolgálják! A csontkovács milyen, számunkra kedvező  
tanácsokat tud adni?

Az ügyvezető új, az edző a régi, csapat pedig 
részben új, részben a régi. Az átigazolások után 
megfiatalodott DVSC-TVP idén a középházat 
célozza meg.

Valovics Nóra, Barna Éva és Ábrahám Szilvia sze-
mélyében három kulcsjátékos távozott a Lokiból, de 
Bálint Réka, Mikula Dóra és Simsik Cyntia is máshol 
folytatja.

Az érkezők listája a következő: Bárány Kriszti-
na átlövő, Kelemen Éva balszélső, Pásztor Bettina 
kapus, Sirián Szederke beálló, Lilia Gorilszka (ukrán) 
átlövő, Bobana Klikovac (montenegrói) beálló.

Majd egy csapatnyi új játékost igazolt a Loki. 
Az átlagéletkor jóval alacsonyabb lett, ami Varga 
József szerint jót tehet a csapatnak. A vezetőedző 
szerződését meghosszabbították, így idén is ő pró-
bálja az első nyolcba vezetni a debreceni együttest.

– Nem lesz egyszerűbb a helyzetünk. Talán az 
idei bajnokság még kiegyensúlyozottabb lesz, mint 
az elmúlt évi volt. Sok a fiatal, lendületes játékos 
a keretben; ehhez igazítjuk a csapat stílusát. A cél, 

Fiatalság, 
lendület

természetesen, az előrelépés a tavalyi 9. helyhez 
képest – mondta Varga József.

A klub vezetőségében is volt változás. Makray 
Balázst Ábrók Zsolt váltotta július elsejétől az 
ügyvezetői poszton. Az agrármérnök végzettségű 
új vezető – saját megfogalmazása szerint – aktív 
„B-közepes” volt, és most is nagy rajongója a debre-
ceni kézilabdának.

– Egyértelmű, hogy stabilizálni kell a költség-
vetését a csapatnak. Újra fel kell építeni azt a 
brandet, amit a debreceni kézilabda jelentett, illetve 
bizonyos mértékig még ma is jelent. Ahhoz, hogy az 
első négy környékére lehessen kerülni, csak az első 
csapathoz kellene 200 millió forint, ehhez képest 
jelenleg a Lokinak körülbelül ennek a fele áll a ren-
delkezésére, az utánpótlásgárdákat is beleszámítva 
– mondta Ábrók Zsolt.

A DVSE kerete alaposan átala-
kult a nyári szünetben, a saját 
nevelésű fiatalokon kívül csak 
három játékos maradt Debre-
cenben a tavalyi csapatból, a 
többiek újak.

A költségvetés az elmúlt évihez 
képest jóval szerényebb, ezért a 
játékoskeret is alaposan átalakult. 
Többen távoztak a  piros-fehérek-
től, köztük az együttes válogatott 
klasszisai, például Braniszlav 
Mitrovics, Predrag Jokics vagy 
Szasa Misics, míg az Universiadé- 
győztes Halek Márton, Kállay 
Márk és Süveges Máté a jövőben 
is a Debrecent erősíti. A távozók 
helyére fiatal, sikerre éhes pólósok 
érkeztek, és a saját nevelésű 
tehetségek is több lehetőséget 
kaphatnak.

Az újak névsora a következő: 
Dusan Aleksic (kanadai válogatott 
kapus), Hoppál Gergely (Pécs), 
Kincses Attila (Kaposvár), Kuncz 
Tamás (Kaposvár), Martin Kolarik 
(Szentes), Pataki Gergely (Pécs), 
Szabó Botond (FTC), Tóth Péter 
(Szolnok).

A zömmel saját nevelésű 
fiatalok, Kaszanyi Roland (kapus), 
Kátai Károly (kapus), Macsi Patrik, 
Pocian Serban Patric, Smitula Ger-
gő és Soltész Alpár azt bizonyít-

hatják, hogy a debreceni után-
pótlás-nevelés OB I-es mércével 
mérve is sikeresen működik.

A célokat illetően szerényen 
fogalmaznak a klubnál. Varga 
Tamás vezetőedző szerint idén 
a középmezőny lehet a reális 
cél. – Úgy gondolom, hogy ez a 
Debrecen a 7–10. helyek egyikére  
érhet oda . Reálisan a 8–10. hely 
várható el, míg a 7. hely megszer-
zéséhez óriási bravúrra van szük-
ség – fogalmazott a vezetőedző.

vizes 
nyolcas

Hátsó sor (balról): Hoppál, Kolarik, Pocian Serban, Kuncz, Szabó. 
Első sor (balról): Soltész, Pataki, Kincses.
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A Szép estéket, Debrecen! című gálaesttel 
augusztus 29-én kezdi új évadát a Csokonai 
Színház. A teátrum erre a programra és a 
2014/15-ös szezon többi előadására is árusítja 
már a bérleteket.

Ezúttal is vannak kötött és szabad bérlettípusok, 
hogy mindenki megtalálja a neki tetsző variá-
ciót. Ráadásul a kedvezmények széles palettája 
jól kompenzálja a bérletár-növekedést. A kötött 
bérletekre továbbra is 50 százalékos kedvezményt 
kaphatnak a közalkalmazottak, kormánytisztvise-
lők, diákok, pedagógusok, nagycsaládosok, álláske-
resők, fogyatékkal élők és a nyugdíjasok augusztus 
11. és október 31. között.

A négy- és hatelőadásos szabad bérletek 
esetében a nézők választhatják ki, a bérlet melyik 
előadásokat tartalmazza, és azt is, mikor tekinte-
nék meg az adott darabot. Aki szabadbérletet vált, 
annak személyesen vagy telefonon kell előzetesen 
helyet foglalnia. 

A Csokonai Színházban 9+1, 8, 7+1, 6 és 4 elő-
adásos kötött bérletek, valamint ifjúsági, gyer-
mek- és irodalmi estekre, valamint filmvetítésekre 
szóló stúdió- és táncbérletek válthatók. A színház-
bérleteiről és azok árairól a színház honlapja nyújt 
tájékoztatást. Bérlet a jegypénztárban vásárolható 
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A fenséges

2014.07.13. − 2014.09.14.
2014.05.11. − 2014.09.21.

Indul a színházi szezon, kezdődik a bérletezés
a Kossuth utca 10. szám alatt (nyitva: hétfőtől 
péntekig 9–12 és 13–19 órakor), vagy telefonon is 
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2014. október 9., 19:30
Bartók terem
Bécsi vér
 W.A. Mozart: Varázsfuvola-nyitány K. 620
 L.v. Beethoven: V. (Esz-dúr) zongoraverseny op.73
 J. Brahms: II. (D-dúr) szimfónia op.73
Réti Balázs - zongora
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Gál Tamás
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2014. október 22., 19:30
Bartók terem
‘56
 L.v. Beethoven: Egmont-nyitány op.84
 Liszt F.: Hungaria S. 103
 Dubrovay L.: 1956 - szimfonikus képek versmondóra és  
  zenekarra Gyurkovics Tibor verseivel
Koncz Gábor - narrátor
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Philippe de Chalendar
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2014. október 30., 19:30
Bartók terem
Divina musica
 G. Verdi: Requiem
Rálik Szilvia, Schöck Atala, László Boldizsár, Rácz István - ének
Kodály Kórus Debrecen
Csokonai Színház Énekkara
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2014. november 8., 19:30
Bartók terem
Nagyok kicsiben
 Ny.A. Rimszkij-Korszakov: c-moll zongorás trió
 A. Dvořák: A-dúr zongoraötös op.81 nr.2
Közreműködnek a Budapesti Fesztiválzenekar művészei
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2014. szeptember 18., 19:30
Bartók terem
Amadinda 30
 Válogatás az Amadinda ütőegyüttes elmúlt 30 évének
 legsikeresebb műsorszámai közül.
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2014. november 20. 19:30
Bartók terem
A szerelem rabságában
 I. Sztravinszkij: Menyegző
 C. Orff : Catulli Carmina
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó-Sipos Máté
 Jegyár: 1000 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 700 Ft
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2015. január 22., 19:30
Bartók terem
Német dallamok
 J.S. Bach: h-moll szvit BWV 1067
 W.A. Mozart: C-dúr fuvola-hárfaverseny K.299/297c
 J. Brahms: III. F-dúr szimfónia op.90
Matuz István - fuvola, Bábel Klára - hárfa
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Jeanpierre Faber
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft

bé
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2014. december 4., 19:30
Bartók terem
Ránki család zongorahangversenye
 J.S.Bach, Liszt és Debussy művei 
Ránki Dezső, Klukon Edit, Ránki Fülöp - zongora
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft

bé
rle

t

2015. január 29., 19.30
Bartók terem
Apollinaire-től Verlaine-ig
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Somos Csaba
 Jegyár: 1000 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 700 Ft G
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2014. november 27., 19:30
Bartók terem
Latin varázs
 Hubay J.: Carmen fantázia op.3 No.3
 C. Saint-Saëns: Havanaise op.83
 P. de Sarasate: Cigánydalok
 M. de Falla: A háromszögletű kalap - szvit
Kelemen Barnabás - hegedű
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre
 Jegyár: 2500 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1800 Ft
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2015. január 15., 19:30
Bartók terem
Orosz trojka
 M. Glinka: Ruszlán és Ludmilla - nyitány
 Sz. Rahmanyinov: II. (c-moll) zongoraverseny op.18
 D. Sosztakovics: V. (d-moll) szimfónia op.47
Gyöngyösi Ivett - zongora
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2014. december 18., 19:30
Bartók terem
Karácsonyi koncert
 G.F. Händel: Messiás HWV 56
Szakács Ildikó, Kun Ágnes Anna, Kálmán László,
Najbauer Lóránt - ének
Kodály Kórus Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Antal Mátyás
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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NYOLC HÓNAP ALATT A VILÁG KÖRÜL

BÉRLETES HANGVERSENYEK 

Bérletvásárlás 
2014. június 16-tól a bérletekben 
szereplő első  koncert napjáig
A régi bérletek megújítása:
2014. augusztus 15-ig

Bérletezési információk:

Bérletárak:
Rubányi Vilmos sorozat

és bérlet:
10 -10 hangverseny - 11.500 forint

GULYÁS bérlet

5 hangverseny - 4000 forint
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2015. február 26., 19:30
Bartók terem
Magyar klasszikusok
 Goldmark K.: Téli rege-nyitány
 Weiner L.: Csongor és Tünde szvit op.10.
 Dohnányi E.: Ruralia Hungarica op.32/a
 Bartók B.: Cantata profana Sz. 94, BB 100
Kodály Kórus Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft

bé
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t

2015. március 19., 19:30
Bartók terem
Északi fény
 J. Sibelius: Finlandia op.26. No.7.
 E. Grieg: a-moll zongoraverseny op.16.
 E. Grieg: Peer Gynt - részletek
Báll Dávid - zongora
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2015. február 19., 19:30
Bartók terem
Humor a zenében – farsangi meglepéskoncert
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Bartal László
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft

bé
rle
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2015. február 7., 19:30
Bartók terem
Időutazás
 J.S. Bach: I. C-dúr szvit BWV 1066
 H. Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras, No. 3
 J.S. Bach: VII. (g-moll) zongoraverseny, BWV 1058
 H. Villa-Lobos: Choros No.6
Balog József - zongora
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Kocsis Zoltán
 Jegyár: 2500 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1800 Ft
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2015. március 12., 19:30
Bartók terem
Händel: Saul
 G.F. Händel: Saul, HWV 53
Jónás Krisztina, Ducza Nóra (szoprán)
Birta Gábor (kontratenor)
Szigetvári Dávid, Megyesi Zoltán (tenor)
Tomáš Šelc, Jekl László (basszus)
Kodály Kórus Debrecen
Savaria Barokk Zenekar – korhű hangszereken
Vezényel: Németh Pál
 Jegyár: 1000 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 700 Ft
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2015. május 21., 19:30
Bartók terem
Café français
 C. Debussy: Egy faun délutánja L.86
 L. Delibes: Coppélia szvit
 P. Dukas: A bűvészinas
 G. Bizet: Az arles-i lány, 2. szvit
 C. Debussy: A tenger L.109
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2015. április 30., 19:30
Bartók terem
A cselló világa
 F. Schubert: VIII. (h-moll, “Befejezetlen”) szimfónia D. 759
 M. Bruch: Kol Nidrei op. 47
 A. Dvorák: Rondo op.94
 P. Csajkovszkij: Pezzo capriccioso op.62
 A. Dvorák: h-moll gordonkaverseny op.104
Várdai István - gordonka
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2015. április 21., 19:30
Bartók terem
Boldog békeidők
 F. Suppé: Könnyűlovasság-nyitány
 Liszt F.: II. (A-dúr) zongoraverseny S.125
 Goldmark K.: Sakuntala-nyitány op.13
 B. Smetana: Moldva
Balog József - zongora
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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2015. május 29., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem
Operacsemegék Medveczky Ádámmal
 Válogatás Verdi, Puccini, Donizetti, Off enbach, Delibes, 
  Rossini és mások legszebb operarészleteiből
Kodály Kórus Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Medveczky Ádám
 Jegyár: 2500 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1800 Ft
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2015. március 26., 19:30
Bartók terem
Olasz triptichon
 P. Csajkovszkij: Olasz capriccio op.45
 O. Respighi: Három Botticelli kép
 G. Rossini: Stabat Mater
Rendes Ágnes, Bódi Marianna, Pataki P. Dániel,
Bátki Fazekas Zoltán - ének
Kodály Kórus Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács János
 Jegyár: 1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
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logó  I  kodály filharmonikusok  I  vip communications 

logó  I  kodály kórus  I  vip communications 

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés:
Tourinform Iroda (Piac u. 20.) Tel.: 52/412-250
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az
Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!
A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!
info@kodalyfi lharmonia.hu
www.kodalyfi lharmonia.hu
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Kiemelt támogatónk: Partnereink:

2014. október 1., 19.30
Bartók terem
A Zene Világnapja
 P. Csajkovszkij: Diótörő-szvit
 D. Ellington: Diótörő-szvit
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Budapest Jazz Orchestra
Vezényel: Kovács László
 Regisztrációs jegy ára 100 Ft

Regisztrálni a debreceni Tourinform irodában
2014. szeptember 8-tól lehet

2015. január 1., 16.00
Református Nagytemplom
A Kodály Kórus újévi hangversenye
 A belépés ingyenes

2015. május 3., 19:30
Budapest, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Ó- és újvilág találkozása
 F. Schubert: VIII. (h-moll, “Befejezetlen”) szimfónia D. 759
 M. Bruch: Kol Nidrei op. 47
 A. Dvorák: Rondo op.94
 P. Csajkovszkij: Pezzo capriccioso op.62
 A. Dvorák: h-moll gordonkaverseny op.104
Várdai István - gordonka
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
 Jegyár: 2700 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 2200 Ft

2015. június 14., 15.00, 18.00
Kölcsey Központ
Mesemánia
 A Szépség és a Szörnyeteg, Egyiptom hercege,
 E.T. - A földönkívüli, Harry Potter, Aladdin, Tom & Jerry, és még
 sok más sikerfi lm zenéje
Kodály Kórus Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László
 Jegyár: 1500 Ft és1900 Ft

logó  I  kodály filharmónia  I  vip communications 

BÉRLETEN KÍVÜLI KONCERTEK 
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Közvilágítás-korszerűsítésre a Kertségi Fej-
lesztési Program keretében idén eddig több 
mint 40 millió forintot fordított Debrecen 
önkormány zata. 

Júliusban befejeződtek a fejlesztések a Tündérró-
zsa, a Füzike, a Levendula és a Zúzmara utcákban 
is – erről is beszélt helyszíni sajtótájékoztatóján 
Papp László alpolgármester július végén. Mint 
elmondta, ezenkívül Debrecen további tizenhárom 
szakaszán zajlott közvilágítás-korszerűsítés.  
A Nagyerdei körúton és az Ady Endre úton a Kis-
marja utcában, a Harstein-kerti dűlőben, a józsai 
kerékpárút külterületi szakaszán, a Trombitás, 
a Mata János, a Begónia és a Fészek utcában, 
Dombostanyán és a Salakos utcában végezték el a 
munkálatokat.

Az év hátralévő részében az önkormányzat a 
város további kilenc területén, mintegy 39 mil-
lió forint értékben tervezi a közvilágítási hálózat 
állapotfelmérését és fejlesztését. Többek között a 
Tócó-patak melletti kerékpárúton, az Akadémia, a 
Szüret utcán, az Alkotmány és Csengő utca parko-
lójában, a Hámfa és Lóskúti utcákon, a Besztercei 

O a növekvŐ állampolgári elégeDett-
ségért. Debrecen önkormányzata, valamint a 
polgármesteri hivatal mindig is kiemelt feladatának 
tekintette a lehető leghatékonyabb működési mó-
dok kialakítását. Célja mindezzel feladatai magas 
színvonalú ellátása, s ezzel az állampolgárok, az 
ügyfelek elégedettségének fokozása.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Államre-
form Operatív Program keretében hirdette meg 
„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő 
önkormányzatok számára” című pályázatát. Ennek 
keretében városunk ÁROP – 1.A.5-2013-2013-0085 
kódszámú, „Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata és egyes intézményei működésének, 
szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése” című pá-
lyázatával 39 542 720 forintot nyert, ami gyakorla-
tilag az elérhető maximális összeget jelenti.

A projekt megvalósítása 2013. november 1-jén 
kezdődött és idén december 31-éig tart. A program 
egyik célja a szükséges változtatások felmérésének, 
megtervezésének és megvalósításának támo-
gatása. A másik cél az önkormányzat működési 
költségei csökkentésének, hatékonyság-növelésének 
megvalósítása annak érdekében, hogy ésszerűen 
szervezett szolgáltatásokat kínáljon az állampolgá-
roknak.

a kertségi fejlesztések is fontosak

és Kékszilva utcákon, Bánkon, valamint a józsai 
kerékpárút további külterületi szakaszán kezdődnek 
el a munkák, melyek – előreláthatólag – szeptem-
ber végén befejeződnek.

Papp László alpolgármester és a terület képviselője, Kovács István

Széles Diána átadta az autó kulcsát a csoport vezetőjének, Miklósi 
Mártonnénak

a nagysándor-telep 
biztonságosabb lesz
Újjászervezték a polgárőrséget a Nagysándor-te-
lepen – jelentette be július 23-án Széles Diána, a 
Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője. 

A Debreceni Polgárőr Egyesület új csoportja 
együttműködik a rendőrséggel is. Munkájukat egy 
autó is segíti, melyet az egyesület önkormányzati 
támogatásból vásárolt meg. 

– Ez egy mérföldkő a Nagysándor-telepi embe-
rek életében, mivel – a rendőrséggel együttműköd-
ve – a polgárőrség helyi szinten meg tudja adni azt 
a biztonságérzetet, amire nagy igénye van az itt élő 
embereknek is – nyilatkozta Széles Diána, a terület 
ön kormányzati képviselője.
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Folyik a 2-es villamoshoz kapcsolódó faltól 
falig rekonstrukció a városban. A Rózsa és a 
Zamenhof utcán is díszburkolat lesz, a parkoló 
eltérő színt kap, eltűnik a kiemelt szegély, és 
növényeket is telepítenek. 

A tervek szerint ezzel a területtel augusztus 20-ára 
végeznek, hogy a virágkarneválra minden kész 
legyen. Megújul a Piac utca is: a nyugati oldalon a 
Csonkatemplomtól a Miklós utcáig folyik a felújítás. 
Első körben az Arany Jánostól a Miklós utcáig tartó 

Faltól falig
szakasszal végeznek majd; ezt is augusztus 20-ára 
készítik el. Lesz díszburkolat, és még bicikliút is. 

A tervezett rekonstrukciós munkák már több 
mint 80 százalékban elkészültek. A kivitelező 
befejezte a munkát az Ispotály, a Csemete, a Dózsa 
György, a Nádor, a Thomas Mann, a Mikszáth, a 
Békessy, a Kartács és a Doberdó utcán, valamint a 
Böszörményi és a Békessy Béla szervizútjain. Még 
dolgoznak a Petőfi és a Kálvin téren. Az érintett 
területeken a parkolókat lezárják, valamint forga-
lomkorlátozásra és sávszűkítésre is számítani lehet.



Debrecen

2014.

augusztus 17-20. AHOL AZ ÜZLET KÖTTETIK

Az ország
egyik legjelentősebb

agrárkiállítása DE Agrártudományi Központ

Helyszín:

Nyitva tartás:

Állandó programok
 a kiállítás négy napján:

Kísérő szakmai programok:

Gyakorlati szántóföldi bemutató • Fjord lovasok bemutatója • Ló tenyészállat felvezetés
 • Magyar népi fogatkultúra élőben, pónik és kislovak fogatban 
 •  Ember- és lóerők vetélkedője  •  Zenés négyes-fogat karusszel

• A technikai és technológiai újdonságok a kertészetben konferencia 
• Funkcionális élelmiszerek gyártási tapasztalatai és piaci lehetőségei konferencia
• Nemzetközi üzletember találkozó
• A Dunamenti Állatfajták Génmegőrző Nemzetközi Egyesületének tanácskozása 
• Mangalica Tanácskozás • Sertésfórum

www.farmerexpo.hu

naponta 10.00-18.00 óráig

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

O Augusztus 15–20.
45. Debreceni Virágkarnevál. St Martin-
koncert, Class FM: Class Nyár, 3. Debreceni Cseh 
Sörünnep & Sörkert, Galiba Gyermekfesztivál, 
Debrecen hangja, döntő, Karneváli felvonulás, 
Retróbuli Fenyő Miklóssal.

O Augusztus 15–20.
45. Debreceni Virágkarnevál: 3. Debreceni 
Cseh Sörünnep & Sörkert a Nagyerdőn. 

O Augusztus 15–20.
Karneváli hét a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Augusztus 15., péntek
Aquaticum V. Országos Csúszdabajnokság.

O Augusztus 15., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 15., péntek, 20 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Dixie Expressz.  

A Debreceni Dixieland Jazz Band és a gyulai 
Royal Dixieland Band koncertje a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 16–17.
VII. Debreceni Mézeskalács-fesztivál a Déri 
Múzeumban és a Déri téren.

O Augusztus 16., szombat
Reggae Dance Hall az Opera Közhasznú 
Egyesület szervezésében az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 16., szombat, 10 óra
Alföldi Legendárium családi délelőtt 
a Mo dem ben. Mesék, dalok, tánc tanulás, 
fotóparaván, vidám tár sas játékok, mű vészeti 
puzzle és kreatív kézműves-fog lal kozások 
várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt.  
A talpalávalóról az Árkus Banda gondoskodik, a 
délelőttöt a Duó Trió előadása zárja.

O Augusztus 16., szombat, 10 óra
Klasszikus gitárosok debreceni találkozója: 

Biomese: mese-koncert a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon Gubás Gabival

Gitárverseny a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Augusztus 16., szombat, 11 óra
III. Debreceni Futókarnevál – I. nap: Őrült 
futó nap. Helyszín: Erdőspusztai arborétum.

O Augusztus 16., szombat, 14 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: VII. Mézeskalács-
fesztivál a Déri téren.

O Augusztus 16., szombat, 14.30 és 15.30
Aqua Dance az Élményfürdőben.



24

Fenséges az, ami félelemmel vegyes elragadtatást vált ki az emberből... A fenséges geometriája 
Kassáktól a kortárs művészet világáig hozza össze a természetet és az absztraktot a Modemben

Hídi vásár – idén is megtartják a hagyományőrző kézművesvásárt Hortobágyon, 
augusztus 20-án

O Augusztus 16., szombat, 15 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: A növényvilág 
túlélői – Kaktuszok, pozsgások, orchideák 
ki állítása a Kölcsey Központban.

O Augusztus 16., szombat
Generációk utcája – Utcaművészeti 
prog ra mok a Hal közben. 17 óra: ORT-IKI 
Utcaszínház: Perzeus király fi. Kézműves-
foglalkozás, közös festés, óriásbáb készítése. 
19.30: Nyilas Reni és Ők-koncert.

O Augusztus 16., szombat, 18 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Lurkó Liget – 
Gyermekprogramok a Baltazár Dezső téren. 
18 óra: Barta Tóni: Paprika Jancsi visszatér.  
19 óra: DuoTrio: Cirkusz Bodrikusz. 19.30: 
Eagle Linedance TEAM: Keresd a sast! Vad-
nyu gati pörgés.

O Augusztus 16., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. Zene, tánc, csobbanás! 
Medencezárás: 0.30

O Augusztus 16., szombat, 20 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: A 60 éves Deb-
re ceni Hely őr ségi Zenekar hang ver senye a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 17-éig
Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozója 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 17–19.
18. Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabda torna.

O Augusztus 17–20.
XXIII. Farmer-expo Nemzetközi Mező gaz da-
sági, Élelmiszer-ipari és IX. Hortico Zöldség-
Gyümölcs Kertészeti Szakkiállítás a Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Központban.

O Augusztus17., vasárnap
Karneváli Zsuzsi Hármashegyalján.

O Augusztus 17., vasárnap, 11 óra
III. Debreceni Futókarnevál – II. nap: 
Terepfutás. Helyszín: Erdőspusztai arborétum.

O Augusztus 17., vasárnap, 14 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: VII. Mézeskalács-
fesztivál a Déri téren.

O Augusztus 17., vasárnap, 16 óra
Dr. Gáborjáni Szabó Botond rendhagyó 
tárlat ve zetése az Alföldön a Modemben.

O Augusztus 17., vasárnap, 18 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Lurkó Liget – 
Gyermekprogramok a Baltazár Dezső téren. 
18 óra: Langaléta Garabonciások: Horagus 
mester cirkusza. 19 óra: Ozirisz Hastánc 
Stúdió: Varázstánc. 19.30: LESZ DANCE Tánc- 
és Sportegyesület: Lesz Dance! – társastánc- 
és show-táncbemutató.

O Augusztus 17., vasárnap, 19 óra
A Klasszikus Gitárosok Debreceni Talál-
ko zó já nak záróhangversenye a Svetits Ka-
to likus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kol légium Kápolnájában. A belépés díjtalan.

O Augusztus 17., vasárnap, 20 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Mesék a világról, 
virágról. St. Martin koncertje a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 18., hétfő
45. Debreceni Virágkarnevál: Class FM: 
Class Nyár a Kossuth téren. 6–10.: Morning 
Show Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel 
és Vadon Janival. 10 óra: Kasza Tibi. 10–15: 
Class-kívánságműsor Abaházi Csabával. 
15 óra: Vastag Csaba és Vastag Tamás. 
15–18: Class-délután Vágó Pirossal. 17 óra: 
Napoleon Boulevard. 18.30: R-GO. 20.30: 
Hooligans.

O Augusztus 18., hétfő, 17 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Lurkó Liget – 
Gyermekprogramok a Baltazár Dezső téren. 
17 óra: Ládafia Bábszínház: A só – magyar 
népmese. 18 óra: ORT-IKI Báb Utcaszínház: 
Díszszemle – jelenetek a dicsőséges taplán 
hadsereg múltjából.

O Augusztus 18., hétfő, 19 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: 18. Eötvös-kupa 
Nemzetközi Röplabdatorna ünnepélyes 
megnyitója karneváli csoportokkal. Tutar-
chela táncegyüttes a grúziai Zugdidiből, a Hébé 
ifjúsági tánccsoport az észtországi Viljandiból 
és a Marmera Üniversiteri néptáncegyüttes a 
törökországi Isztambulból.

O Augusztus 19., kedd, 10–18 óráig
A Hajdú Expressz (HEXVAVE) ismét zakatol a 
karneváli forgatagban, az Ifjúsági Házban.  
II. Karneváli Vasútmodell-kiállítás.

O Augusztus 19., kedd
Extrém sportnap az Opera Közhasznú 
Egyesület szervezésében az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 19., kedd, 11 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Jubileumi 
találkozó a Kölcsey Központban. A 25. ju-





Határon átnyúló együttműködés agrár-élelmiszeripari üzleti központ kialakítására  
Nagyváradon és vállalkozói fejlesztési központ létrehozására Debrecenben

Két ország, egy cél, közös siker!

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megújul a nagyváradi 
piaccsarnok és vállalkozói inkubátorházat alakítanak ki a volt debreceni kamarai székházból.  

2014 őszétől a Petőfi téri épületben a kis- és középvállalkozások bérelhetnek irodákat, akik a projekt 
fenntartási időszak öt éve alatt önköltségi alapon, vagyis kedvező áron kaphatják meg a helyiségeket. 

Nagyváradon a piac felújításával és a funkciók bővítésével egy modern agrár-élelmiszeripari üzleti 
központ jön létre. A program fontos eleme a két ország vállalkozásainak segítése, a határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatok erősítése. Éppen ezért a debreceni inkubátorházban a romániai, míg  
a nagyváradi üzleti központban magyar vállalkozások juthatnak korszerű üzleti infrastruktúrához.

Projekt azonosító: HURO/1101/043/2.1.1

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.hungary-romania-cbc.eu
www.huro-cbc.eu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
ORADEA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA

Farmer-expo: sokakat vonz a rendezvény, melyet az egyetem agrártudományi központjában 
tartanak
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bi leumi évét ünneplő Magyar Foltvarró Céh 
alkotói nak találkozója, melyen külföldi és hazai 
„foltvarrók” alkotásai közül válogathatunk, a 
gyermekek pedig saját maguk is kipró bál hatják 
a foltvarrás rejtelmeit.

O Augusztus 19., kedd, 14 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: III. Galiba Gyer
mek fesztivál és Junior Virágkarnevál. 
14–16: Programok a Galiba Színpadon a 
Déri téren. 16 óra: III. Galiba Gyermekfesztivál 
és Junior Virágkarnevál – felvonulás a Nagy-
temp lom elől. 17 óra: III. Galibagála – a 
felvonuló csoportok bemutatkozása.

O Augusztus 19., kedd, 19 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Sztárok a téren. 
Helyszín: Kossuth téren. 19.30: By The Way.  
20 óra: Bemelegítés az Abrakazabrával. 
20.30: Debrecen hangja, döntő. 
21 óra: Bebe, Ka rá csony „James” János.

O Augusztus 19., kedd, 20.30
RED és Ghost Toastkoncert a Modemben.

O Augusztus 20., szerda
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Augusztus 20., szerda
Hídi vásár – Hagyományőrző kézműves
vásár Hortobágyon.

O Augusztus 20., szerda, 07.30
45. Debreceni Virágkarnevál: Karneváli 
fel vonulás. Kerékpárosok, veterán autók, 
virágkocsik és művészeti csoportok felvonulása.

O Augusztus 20., szerda, 10–20 óráig
A Hajdú Expressz (HEXVAVE) ismét zakatol a 
kar neváli forgatagban, az Ifjúsági Házban, szá-
mos kísérőprogrammal. II. Karneváli Vasút
modellkiállítás.

O Augusztus 20., szerda, 11 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Gyermek kar ne
vál az Alma Együttessel a Nagyerdei Sza bad-
téri Színpadon.

O Augusztus 20., szerda, 13 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Virágkocsik kiál
lí tása és folklórfesztivál a Nagyerdei Stadion 
északi rendezvényterében.

O Augusztus 20., szerda, 16 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Karneváli szi
eszta a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 20., szerda, 15 óra
Gubás Gabi – Biomese, avagy Puff Ancsi 
egy napja. Mese-koncert a Nagyerdei Sza bad-
téri Színpadon.

O Augusztus 20., szerda, 19.30
45. Debreceni Virágkarnevál: Sztárok és szir
mok. Karneváli éj a Nagyerdei Stadionban. 
Fellépnek: Bogi, Szabó Ádám, Szabó Dávid, 
Made in Hungária – retróbuli Fenyő Mik
lós sal és Dollyval. Infó: www.fonixinfo.hu

O Augusztus 20., szerda, 20 óra
FűszerCsemege zenei foglalkozás – Kar ne-
váli különkiadás a Modemben.

O Augusztus 20., szerda, 22 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Tűzijáték az 
Egyetem téren. Utána Debrecen legmenőbb 
DJ-i szórakoztatják a közönséget egy fergeteges 
buli keretében, hajnal 1 óráig.

O Augusztus 21-éig
Minden, ami virág a népművészetben 
– a debreceni virágkarneválhoz kapcsolódó 
program a Tímárház – Kézművesek Házában.

O Augusztus 21., csütörtök
Virágkocsikiállítás a Kossuth téren.

O Augusztus 21., csütörtök, 10–16 óráig
A Hajdú Expressz (HEXVAVE) ismét zakatol a 

27

Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-parkolóban: augusztus 20-án, 24-én és szeptember 
14-én is

karneváli forgatagban, az Ifjúsági Házban. II. 
Karneváli Vasútmodell-kiállítás.

O Augusztus 21., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 21., csütörtök, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 22., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Kö zös-
ségi Házban.

O Augusztus 22.–szeptember 10., 17 óra
Bálint Kálmánné hímző népi iparművész, a 
népművészet mestere kiállítása a Tímárházban.

O Augusztus 22., péntek, 20 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Demjén Ferenc 
kon certje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 23., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti gyülekezet 
temp lomának udvarán.

O Augusztus 23., szombat, 14.30 és 15.30
Aqua Dance az Élményfürdőben.

O Augusztus 23., szombat 
Generációk utcája – Utcaművészeti prog-
ramok a Hal közben. 17 óra: Hepp Trupp 
Társulat előadása. Bábkészítés, kézműves-
foglalkozás. 19.30: Slambrecen-Slampoetry. 
21 óra: Underground divat-show.

O Augusztus 23., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege foglalkozás a Modemben.

O Augusztus 23., szombat, 20.30
DVSC-TEVA–Haladás bajnoki labdarúgó-mér-
kő zés a Nagyerdei Stadionban.

O Augusztus 24-éig
Szünidei sport-játék élménysziget a Ma-
lom parkban.

O Augusztus 24-éig
Debrecen, virágváros. A Magyar Foltvarró Céh 
kiállítása. A kiállítás ingyenesen látogatható a 
Kölcsey Központ nyitvatartási idejében.

O Augusztus 24., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Augusztus 24., vasárnap
Babaruhavásár a Hódos Imre-rendezvény-
csar nokban.

O Augusztus 26–29.
Villámkötelezők. Filmvetítés az Újkerti 
Könyv  tár ban. 26., 10 óra: A Pál utcai fiúk.  
27., 10 óra: Az egri csillagok. 28., 10 óra: A kőszívű 
ember fiai. 29., 10 óra: Légy jó mindhalálig.

O Augusztus 26.–szeptember 23. 
Térbe róva – Győri László szobrászművész 
kiállítása a Kölcsey Központban.

O Augusztus 26., kedd, 10 óra
Filmvetítés ajánlott és kötelező olvas-
má nyok adaptációiból a Méliusz Tócóskerti 
Iskolai és Gyermekkönyvtárában.

O Augusztus 26.–szeptember 13., 17 óra
Baráth Pál kiállítása a Benedek Galériában.

O Augusztus 26., kedd, 20 óra
A Budapest Klezmer Band koncertje a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 27., szerda, 9.30
Kreatív délelőtt a Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 27., szerda, 10 óra
Kézműves-foglalkozás a Méliusz Tócóskerti 
Iskolai és Gyermekkönyvtárában.

O Augusztus 27., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárház – 
Kézművesek Házában.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)



Határon átnyúló együttműködés agrár-élelmiszeripari üzleti központ kialakítására  
Nagyváradon és vállalkozói fejlesztési központ létrehozására Debrecenben

Két ország, egy cél, közös siker!

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megújul a nagyváradi 
piaccsarnok és vállalkozói inkubátorházat alakítanak ki a volt debreceni kamarai székházból.  

2014 őszétől a Petőfi téri épületben a kis- és középvállalkozások bérelhetnek irodákat, akik a projekt 
fenntartási időszak öt éve alatt önköltségi alapon, vagyis kedvező áron kaphatják meg a helyiségeket. 

Nagyváradon a piac felújításával és a funkciók bővítésével egy modern agrár-élelmiszeripari üzleti 
központ jön létre. A program fontos eleme a két ország vállalkozásainak segítése, a határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatok erősítése. Éppen ezért a debreceni inkubátorházban a romániai, míg  
a nagyváradi üzleti központban magyar vállalkozások juthatnak korszerű üzleti infrastruktúrához.

Projekt azonosító: HURO/1101/043/2.1.1

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.hungary-romania-cbc.eu
www.huro-cbc.eu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
ORADEA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA
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Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-parkolóban: augusztus 20-án, 24-én és szeptember 
14-én is

karneváli forgatagban, az Ifjúsági Házban. II. 
Karneváli Vasútmodell-kiállítás.

O Augusztus 21., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 21., csütörtök, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 22., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Kö zös-
ségi Házban.

O Augusztus 22.–szeptember 10., 17 óra
Bálint Kálmánné hímző népi iparművész, a 
népművészet mestere kiállítása a Tímárházban.

O Augusztus 22., péntek, 20 óra
45. Debreceni Virágkarnevál: Demjén Ferenc 
kon certje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 23., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti gyülekezet 
temp lomának udvarán.

O Augusztus 23., szombat, 14.30 és 15.30
Aqua Dance az Élményfürdőben.

O Augusztus 23., szombat 
Generációk utcája – Utcaművészeti prog-
ramok a Hal közben. 17 óra: Hepp Trupp 
Társulat előadása. Bábkészítés, kézműves-
foglalkozás. 19.30: Slambrecen-Slampoetry. 
21 óra: Underground divat-show.

O Augusztus 23., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege foglalkozás a Modemben.

O Augusztus 23., szombat, 20.30
DVSC-TEVA–Haladás bajnoki labdarúgó-mér-
kő zés a Nagyerdei Stadionban.

O Augusztus 24-éig
Szünidei sport-játék élménysziget a Ma-
lom parkban.

O Augusztus 24-éig
Debrecen, virágváros. A Magyar Foltvarró Céh 
kiállítása. A kiállítás ingyenesen látogatható a 
Kölcsey Központ nyitvatartási idejében.

O Augusztus 24., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Augusztus 24., vasárnap
Babaruhavásár a Hódos Imre-rendezvény-
csar nokban.

O Augusztus 26–29.
Villámkötelezők. Filmvetítés az Újkerti 
Könyv  tár ban. 26., 10 óra: A Pál utcai fiúk.  
27., 10 óra: Az egri csillagok. 28., 10 óra: A kőszívű 
ember fiai. 29., 10 óra: Légy jó mindhalálig.

O Augusztus 26.–szeptember 23. 
Térbe róva – Győri László szobrászművész 
kiállítása a Kölcsey Központban.

O Augusztus 26., kedd, 10 óra
Filmvetítés ajánlott és kötelező olvas-
má nyok adaptációiból a Méliusz Tócóskerti 
Iskolai és Gyermekkönyvtárában.

O Augusztus 26.–szeptember 13., 17 óra
Baráth Pál kiállítása a Benedek Galériában.

O Augusztus 26., kedd, 20 óra
A Budapest Klezmer Band koncertje a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 27., szerda, 9.30
Kreatív délelőtt a Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 27., szerda, 10 óra
Kézműves-foglalkozás a Méliusz Tócóskerti 
Iskolai és Gyermekkönyvtárában.

O Augusztus 27., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárház – 
Kézművesek Házában.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)
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Idesüss a Figurásra! Vojtina-kapunyitó az 
Emlékkertben augusztus 31-én

O Augusztus 28., csütörtök, 10 óra
Szórakoztató gyermek- és családi filmek 
vetítése a Méliusz Tócóskerti Iskolai és 
Gyermek könyvtárban.

O Augusztus 28., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 28., csütörtök, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 28., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 28., csütörtök, 20 óra
Fusio Group-koncert a Modemben.

O Augusztus 29-éig
Fotókiállítás a Terepszemle Stúdió fotó tan-
folyamán készült képekből az Ifiházban.

O Augusztus 29., péntek
Állatkertek éjszakája a Nagyerdei Kultúr-
parkban.

O Augusztus 29., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 29., péntek, 19 óra
Szép estéket, Debrecen! Évadnyitó gála-
műsor a Csokonai Színházban.

O Augusztus 30., szombat, 14.30 és 15.30
Aqua Dance az Élményfürdőben.

O Augusztus 30., szombat
Generációk utcája – Utcaművészeti 
prog ramok a Hal közben. 17 óra: Duó Trió 
Utcaszínház előadása. Kézműveskedés 
középkori hangulatban. 19.30: Mandragora 
Consort középkori utca zene. 20.30: 
Tűzszínház – Lángoló Csigák zsonglőrcsapat.

O Augusztus 30., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege zenei foglalkozás és 
Modem Filmklub Speciál – Kimaradt 
jelenetek.

O Augusztus 31., vasárnap
Emlékvonat a Zsuzsi erdei vasúttal.

O Augusztus 31., vasárnap, 10 óra
Idesüss a Figurásra! Vojtina-kapunyitó az 
Emlékkertben. 10 óra: Gólyalábas hívogató. 
10.15: Vitéz László és Vas Juliska – vásári 
bábjáték. 11 óra: Vitéz László-próbatételek, 
ördögtanoda, játékos évadízelítők, bábkészítés, 
babusgató játékszőnyeg, Szilágyi Barnabás Vitéz 
László-játéka. 12.45: Törökvész Vitéz, avagy 
Vitéz László és a törökök – vásári bábjáték.

O Augusztus 31., vasárnap, 10 óra
Konfirmandus-találkozó a csapókerti re-
for mátus templomban (Debrecen, Mátyás 
király u. 23/B). Szeretettel várják a hálaadó 
ünnepségre azokat, akik 5, 10, 15, 20,... 55, 60, 

65 évvel ezelőtt tettek konfirmációi fogadal-
mat a gyülekezetben. Részvételi szándékukat 
jelezhetik: (52) 448-601, (20) 967-6574, 
refcsapokert@gmail.com.

O Szeptember 1., hétfő, 14 óra
„Itt van az ősz, itt van újra…” – zenés 
irodalmi összeállítás a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 2., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 3., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárház – 
Kézművesek Házában.

O Szeptember 4., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 4., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 5., péntek, 9 óra
Kertbarátok országos találkozója a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O Szeptember 5., péntek, 10 óra
Itt van az ősz, itt van újra… – játszóházi 
foglalko zás és Mihály-napi vásárfia – in-
ter aktív családi délelőtt a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 5., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Kö zös-
ségi Házban.

O Szeptember 6–14.
Hazai termesztésű egynyári virágok be-
mu  ta tó ja a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Szeptember 6–19.
Sin Olivér festőművész kiállítása az Élet-
tudományi Galériában.

Az Alföldet bemutató tárlat szeptember 21-éig látogatható a Modemben

O Szeptember 6., szombat
Küzdősportnap az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 6., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti gyülekezet 
templomának udvarán.

O Szeptember 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 6., szombat, 17 óra
III. Debreceni Székely Nap – gálaest a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 7–19.
Koháry György festőművész kiállítása az 
Elméleti Galériában.

O Szeptember 7., vasárnap
Csoportos Barázdaság az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 7., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 8–12.
Más7+1 nap az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 8., hétfő, 13 óra
Játszóházi foglalkozások a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 8., hétfő, 14 óra
Biztonságunkért – rendőrségi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 8., hétfő, 15 óra
Míveskedő klub a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 9., kedd, 9 óra
Kemencés nap – tésztadagasztás, -formázás, 
-kelesztés, -sütés a Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 9., kedd, 15 óra
Jóga klub – ingyenes tájékoztató előadás a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 9., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 10.–december 22.
A nagy háború – Centenáriumi kiállítás az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 10., szerda, 10 óra
Lurkó-kuckó kiskamaszoknak a Kőrösi 
Csoma Sándor Tagintézményben (Nagymacs, 
Kastélykert u. 54.).

O Szeptember 10., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárház – 
Kézművesek Házában.

O Szeptember 11., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 11., csütörtök, 17.30
Titkos történetek. Felnőtt múzeum pe-
da gógiai foglalkozások Az Alföld című 
kiállításon.

O Szeptember 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 11., csütörtök, 19 óra
Bermuda-háromszög. Vígjáték 2 részben a 
Fregoli Színház előadásában a Lovardában.

ELŐZETES

O Szeptember 12.–október 15.
Csipkecsodák – A Kiskunhalasi Csipkemúzeum 
bemutatkozó kiállítása a Tímárház – Kéz mű ve-
sek Házában.

O Szeptember 12., péntek, 16 óra
A Debreceni Népi Együttes évadnyitó tánc-
háza a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 13., szombat
DVSC-TEVA–Pécsi MFC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Szeptember 13., szombat
KreDenc Alkotó Piac a Malomparkban.

O Szeptember 13., szombat, 9 óra
Családi nap a Nagymacsi Közösségi Házban.

29

NAPPALI és ESTI TAGOZATON 
INDULÓ KÉPZÉSEK
2014. SZEPTEmbEr 1-jÉTőL  

. Informatikai rendszergazda . Szoftverfejlesztő. IT mentor (kizárólag nálunk a megyében!). Gazdasági informatikus . Pénzügyi-számviteli ügyintéző. Vállalkozási- és bérügyintéző. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

jELENTKEZÉS FOLYAmATOSAN AUGUSZTUS 31-ig
Computer School Informatikai és
Gazdasági Szakképző Iskola
Debrecen, Péterfia u. 4. III. emelet   I   Tel: 52/533-328
E-mail: debrecen@computerschool.hu 
www.computerschool.huwww.sellatonbutor.hu

Legújabb termékeink

Sellaton Design Bútoripari Kft.
4025 Debrecen, Salétrom utca 5.   

Bemutatóterem az udvarban, főépület, I. em.
Telefon: +36 52 501 440  ·   Fax: +36 52 414 014  ·  E-mail: sellaton@sellaton.hu



Az Alföldet bemutató tárlat szeptember 21-éig látogatható a Modemben

O Szeptember 6., szombat
Küzdősportnap az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 6., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti gyülekezet 
templomának udvarán.

O Szeptember 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 6., szombat, 17 óra
III. Debreceni Székely Nap – gálaest a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 7–19.
Koháry György festőművész kiállítása az 
Elméleti Galériában.

O Szeptember 7., vasárnap
Csoportos Barázdaság az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 7., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 8–12.
Más7+1 nap az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 8., hétfő, 13 óra
Játszóházi foglalkozások a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

O Szeptember 8., hétfő, 14 óra
Biztonságunkért – rendőrségi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 8., hétfő, 15 óra
Míveskedő klub a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 9., kedd, 9 óra
Kemencés nap – tésztadagasztás, -formázás, 
-kelesztés, -sütés a Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 9., kedd, 15 óra
Jóga klub – ingyenes tájékoztató előadás a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 9., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 10.–december 22.
A nagy háború – Centenáriumi kiállítás az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 10., szerda, 10 óra
Lurkó-kuckó kiskamaszoknak a Kőrösi 
Csoma Sándor Tagintézményben (Nagymacs, 
Kastélykert u. 54.).

O Szeptember 10., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárház – 
Kézművesek Házában.

O Szeptember 11., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 11., csütörtök, 17.30
Titkos történetek. Felnőtt múzeum pe-
da gógiai foglalkozások Az Alföld című 
kiállításon.

O Szeptember 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 11., csütörtök, 19 óra
Bermuda-háromszög. Vígjáték 2 részben a 
Fregoli Színház előadásában a Lovardában.

ELŐZETES

O Szeptember 12.–október 15.
Csipkecsodák – A Kiskunhalasi Csipkemúzeum 
bemutatkozó kiállítása a Tímárház – Kéz mű ve-
sek Házában.

O Szeptember 12., péntek, 16 óra
A Debreceni Népi Együttes évadnyitó tánc-
háza a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 13., szombat
DVSC-TEVA–Pécsi MFC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Szeptember 13., szombat
KreDenc Alkotó Piac a Malomparkban.

O Szeptember 13., szombat, 9 óra
Családi nap a Nagymacsi Közösségi Házban.
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O Szeptember 13., szombat, 18 óra
Operettgála a Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 14., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Szeptember 14., vasárnap, 9 óra
Családi nap a Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 19., péntek
Fiatalok egészségnapja az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 20., szombat, 10 óra
Debreceni Nyári Színházi Esték: A kis december 
király. A Főnix Rendezvényszervező saját 
bemutatója a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: szeptember 21.

O Szeptember 20., szombat, 15 óra
X. Csapókerti Szomszédsági Nap a Süveg utcán.

O Szeptember 20., szombat, 16 óra
Jubileumi „Motolláré” évadnyitó alkalom a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Lurkó Liget. A karneváli hét 
a fiatalok számára is sokféle prog ra-
mot kínál. A Baltazár téri hely színen 
fellép Barta Tóni, a DuoTrio, az 
Eagle Linedance TEAM (16-án), 
a Langaléta Garabonciások, az 
Ozirisz Hastánc Stúdió, a LESZ 
DANCE Tánc- és Sportegyesület (17-
én), a Ládafia Bábszínház, az ORT-
IKI Báb- és Utcaszínház (18-án). 

A programok 18 óra kor kezdődnek, de 
már ko ráb ban is érdemes kisétálni a 
térre, ahol többek kö zött bemutatkozik 
az Al földi Legendárium óriás tár sas-
játék, lesznek óriás szap panbuborékok 
és trutyi-kísérlet is a DÖFI (Debreceni 
Összefogás a Fizikáért) jóvoltából.

Ethno trezor 
 Déri Múzeum, augusztus 20-áig
Bélyegkiállítás 
 Malompark, 20-áig
Ritók Lajos kiállítása 
 Benedek Galéria, 23-áig
Miniatűr virágok: virágos bélyegek 
 Méliusz-könyvtár, 30-áig
Vívástörténeti kiállítás 
 Déri Múzeum, 31-éig
Kín Gábor CaputCatapult c. kiállítása 
 Élettudományi Galéria, szept. 5-éig

A głogówi kincs 
 Déri Múzeum, 7-éig
Nemzetközi Vasutas Alkotótábor 
tárlata 
 VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 
8-áig
A fenséges geometriája 
 Modem, 14-éig
ETNO ART – zilahi kiállítás 
 Belvárosi Galéria, 19-éig
Alföld 
 Modem, 21-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK



Történetünk hőse egy mosolygós háziasszony, aki 
az elmúlt években egyre többször észlelt nyomasztó 
szív do bo gásérzést. Gyakori problémája miatt egyre 
feszültebb volt, még a viselkedése is megváltozott, 
ami lassan már a környezetét is aggasztotta. A 
háziorvosa azt javasolta, hogy legjobb lesz, ha a sokféle 
beutaló, vérvétel, szakrendelés előtt részt vesz egy 
egész testállapot-felmérésen. A hölgy fölkereste a 
debreceni Lézer Magánrendelő Humán Termográfiás 
szakrendelését. Alsóneműre vetkőzött, majd a 
termokamera végigpásztázta a testét. Igencsak meg le-
pődött az eredményen. A vizsgálatot végző orvos arról 
szá molt be, hogy rendellenességet észlelt a nyakán. Egy 
ap rócska göb ábrázolódott a pajzsmirigy állományában, 
amely tapintással nem is volt érzékelhető. Hogyan 
okozhat egy ilyen nyaki eltérés szívdobogásérzést? A 
pajzsmirigy föl fedezett apró csomója nagy mennyiségben 
termel egy, az anyagcsere felgyorsításáért felelős 
hormont, amely bi zony az ő esetében szapora 
szívverést okozott. Rögtön az ál lapotfelmérés után, ott, 
helyben, vérvétellel ellenőrizték a pajzs mirigyhormon 
szintjét, és nyaki ultrahangvizsgálattal megmérték a 
pajzsmirigygöb méretét. Kiderült, hogy egy jóindulatú 
pajzsmirigytumorról van szó, melyet azután meg felelően 
kezeltek, és a kis hölgy panasza teljesen meg szűnt. 

Tehát hősünknek sikerült célba érnie. Nem ke zelték 
pánikbetegség miatt, nem kapott éveken át sem 
szívritmus-szabályozó gyógyszereket, sem nyugtatókat. 
Nem végeztek mindenre kiterjedő laborvizsgálatot, 
a háziorvosnak nem kellett annyifelé küldenie őt, így 
neki sem kellett heteken keresztül szakrendeléseket 
lá togatnia. Persze, a pajzsmirigy rendellenességei 
okoz hattak volna testsúlyproblémákat is, például kóros 
so ványságot vagy elhízást is. Kóros soványság esetén 
egy komplett tumorkutatást, elhízás esetén többéves 
hiá bavaló fogyókúrát spórolhatott volna meg egyetlen 
egész testállapot-felméréssel.  

A teljesen veszélytelen Humán Termográfiás 
vizsgálat során másodpercenként 50 felvétel 
készül testünkről, így a szervezet működésének 
rendellenességeiről kap hatunk képet, sokszor 
egészen korai stádiumban ki mutatva betegségeinket. 
Az eljárás nem azonos a ter mészetgyógyászatban 
is használt hőtérképekkel. A vizsgálatot bárki 
elvégeztetheti előjegyzés alapján Debrecenben, a Lézer 
Magánrendelőben. 

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.   |   Előjegyzés: (52) 321-798
www.lezermagandendelo.hu

Szívdobogása volt, mégis a 
pajzsmirigyét kezelték

És a beteg meggyógyult!

A Lézer Magánrendelő 
a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar megyei szer-
ve zetével együttműködve 
folytatja tevékenységét, és 
2013-ban elnyerte „Az év 
támogatója” díjat a Magyar 
Vöröskereszttől.

Debrecen, Csapó utca 7.
 (52) 430-740 • www.mmf.hu

www.quaestor.hu

Értékteremtő 
Megtakarítások

*A kedvezményes hozam csak 2014.08.01. napjától a QUAESTOR 
FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott  QFF180207C13 
Kötvény vonatkozásában érvényes, amennyiben  a kötvényt 
lejáratig megtartja. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési 
száma: H-KE-III-681/2013. A Kibocsátó felhívja a befektetők 
figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól 
eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és 
nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló 
Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájé-
koztatók, továbbá az ügyfelek általános MiFID tájékoztatását biz-
tosító dokumentumok együttes  megismerését. A dokumentumok 
megtekint hetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és 
a forgalmazási helyeken, valamint a www.quaestor.hu oldalon a 
MiFID ügyféltájékoztatók és a közzé tételek között.
**A kamatadó- és ehomentesség - jelen esetben - csak TBSz 
számlán  elhelyezett kötvény vonatkozásában értelmezendő. Kérjük, 
ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja 
törvényt és az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. 
törvényt.

Akár kamatadó-
és ehomentesen**

6,95%*EHM:

Tudunk
jobb helyet
pénze gyarapításához!

CIHAKAMAT 0% BEFŐTTKAMAT 0% FIÓKKAMAT 0%
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O nagyterem
aug. 14–20. 16.15, 20.30  A vihar magja 
14–20. 18 óra  A galaxis őrzői 
(16-án és 17-én 14 órától is) 
21–27. 16.15  A vihar magja
21–27. 18 óra  A galaxis őrzői
21–27. 20.30 22  Jump Street – A túlkoros osztag 
(23-án és 24-én 13.45-től is) 
28.–szept. 3. 15.45  A galaxis őrzői
28.–szept. 3. 18.15  Tini Nindzsa teknőcök
28.–szept. 3. 20.30  A feláldozhatók 3.
30–31. 13.45  Repcsik – a mentőalakulat

O kisterem
14–20. 15.45  Csingiling és a kalóztündér
14–20. 17.45  Repcsik – a mentőalakulat 
(16-án és 17-én 13.45-től is) 
14–20. 20.15  A galaxis őrzői 
21–27. 15.45  Csingiling és a kalóztündér 
(23-án és 24-én 14 órától is) 
21–27. 17.45 22  Jump Street – A túlkoros osztag
21–27. 20.15  Sin City: Ölni tudnál érte
28.–szept. 3. 16 óra  Tini Nindzsa teknőcök
28.–szept. 3. 18.15  22 Jump Street – A túlkoros osztag

Moziműsor
Filmek az Apollóban

28.–szept. 3. 20.15  Sin City: Ölni tudnál érte
30–31. 14 óra  Csingiling és a kalóztündér

O Deésy alFréD terem
14–20. 15.45  Frank 
(16-án és 17-én 13.45-től is) 
14–20. 17.45  A 100 éves ember, aki kimászott…
14–20. 20 óra  Lucy
21–27. 15.30, 17.00, 18.30  Volt egyszer egy erdő 
(23-án és 24-én 14 órától is) 
21–27. 20 óra  Az élet ízei
28.–szept. 3. 16.30  Volt egyszer egy erdő
28.–szept. 3. 18 óra A feláldozhatók 3.
28.–szept. 3. 20.15  Az utolsó éjszaka Párizsban

A vihar magja

2014
ŐSZ
TÉL

2014. szeptember 11.

Renee Taylor, Joseph Bologna:

Bermuda háromszög
Vígjáték 2 részben a Fregoli Színház előadásában

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK:

Főbb szerepekben:
Voith Ági, Esztergályos Cecília,
Magyar Attila, Szakács Tibor, 
timkó Eszter, Vertig Tímea 
Rendező: Bodrogi Gyula

2014. október 16.

Maurice Hennequin, Pierre Veber:

Elvámolt nászéjszaka 
A Fogi Színháza előadásában

Főbb szerepekben: 
Straub Dezső, Fésűs Nelly ,
Fogarassy Bernadett,
Oszter Alexandra,
Gergely Róbert,
Beleznay Endre,
Straub Péter
Rendező: Straub Dezső

2014. november

kulka jános estje:

ez a hely!

2014. DECEMBER 1.

William Somerset Maugham: 

Csodás vagy Júlia
Színház 2 részben, Gerschwin dalaival
 

Közreműködik: 
Demkó Gergely:
billentyűs hangszerek
Sipeki Zoltán:
gitár

2014. január 22.

Vajda Panni:

Szerelmek az égből
Romantikus vígjáték 2 színben

Főbb szerepekben:
Haumann Petra, Gilicze Márta,
Szirtes Balázs, Perjés János,
Csengeri Attila, Andrádi Zsanett,
Kolti Helga, Xantus Barbara,
Szőlőskei Tímea
Rendező: Király Attila

A Lovarda Pódium bérlet a programajánlóban
szereplő  öt  színházi  előadást  tartalmazza.

Bérletek 10.900 ft-tól

www.lovarda.hu

Főbb szerepekben:
Détár Enikő, Perjés János,
Kiss Ramóna,
Sztárek Andrea,
Kroó Balázs,
Mezei Réka Léda,
Varga Ádám. 
Rendező: Sztárek Andrea
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Megfejtéseiket augusztus 28-áig 
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
a Debrecen Televízió  

virágkarnevál, 2013 című filmjéből 
sorsolunk ki két DVD-t. Ezeket szer-

kesztőségünkben vehetik át.

Előző rejtvényünk helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Elekné Jakab Éva (Tőzsér u.)
Berényi Irma (Karácsony György u.)
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Virágkarnevál Debrecenben
(Fotó: Nagy Gábor)

Idén már 45. alkalommal rendezik meg a debreceni 
virágkarnevált. Jubileumok idején mindig időszerű 
felidézni a kezdeteket. A fennmaradt dokumentu-
mok szerint az 1900-as évek elején a Debreczeni 
Polgári Kerékpáros Egyesület szervezett országos 
kerékpárversenyt a városban egy nagyszabású vi-
rágkorzó kíséretében, pár évvel később pedig a Deb-
receni Mentő Egyesület rendezett virágkocsi-korzót, 
melynek bevételből mentőkocsit vásároltak. Több 
mint száz év elteltével sok minden változott Debre-
cenben, a helyiek kerékpárszeretete azonban töret-
len. Ennek ékes bizonyítéka a folyamatosan bővülő 
városi kerékpár-hálózat – az egyre több kerékpáros 
mellett – a debreceni virágkarnevált immár hatodik 
éve felvezető kerékpáros felvonulás is, mely évről 
évre egyre több civilt mozgat meg, népszerűsítve 
a közösségi összefogást és a kerékpározást mint 
alternatív közlekedési formát. A karneváli kerékpá-
ros menethez idén is csatlakozhat bárki, aki vállalja, 
hogy virágokkal díszített kerékpárral végigkerekezi a 
karneváli útvonalat. Jelentkezni egyénileg, ill. isko-
lák, cégek, egyesületek, alapítványok képviseletében 
lehet a Tourinform-irodában. Aki nyerni is szeretne, 
az örökítse meg fotón a karneváli készülődést és 
részvételt. A „Legvirágosabb Bringa” verseny kereté-
ben az Irány, Debrecen! Facebook-oldalra feltöltött 
képek gazdái között értékes nyereményeket sorsol-
nak ki a szervezők.

Bővebb információ: 
tourinform-iroda
Piac u. 20. (52) 412-250  |  debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu

www.debreceniregisegvasar.hu

ANTIK FAIR – ANTIK MARKT
KARNEVÁLI RÉGISÉGVÁSÁRÓRIÁSI
Flower carnival  I  Blumenkarneval  I  Virágkarnevál
7.00 – 17.00 óráig

100 kereskedő, 10 000 árucikk
Díjtalan parkolás, díjtalan látogatás

2014. augusztus 20-án

Debrecen, Kishegyesi út 11.  I  GPS-koordináták: 47.529762, 21.608482

két keréken,
virágok között 
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OTP 
Lakástakarékkal 
álmai otthona 
könnyebben 
elérhető!

Kezdjen 
el időben 
tervezni!

Részletek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban  
vagy a www.otplakastakarek.hu címen közzétett Általános Szerződési Feltételekből és hirdetményből. 
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