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Advent Debrecenben
Advent a várakozás időszaka, amely a keresztények 
legszebb ünnepére készíti fel a lelkünket. Gondolata-
inkat ilyenkor az határozza meg, hogyan tudnánk örö-
met szerezni szeretteinknek, és valóban az egymásra 
figyelés kerül előtérbe a ma már monotonná, személy-
telenné alakult világunkban. 

Hagyománnyá vált Debrecenben, hogy az adventi 
időszak eljövetelekor újra felölti városunk az ünneplő-
ruháját, és fényeivel jelzi számunkra, hogy közeleg a 
szeretet ünnepe. Benépesíti Debrecen főutcáját az a 
forgatag, mely megidézi a régmúlt vásári és ünne-
pi hangulatát, de mégsem csak az ajándékok körül 
kell, hogy forogjanak gondolataink, hiszen részesei 
lehetünk megannyi kulturális és vallási programnak, 
amelyek mindennap újra éreztetik velünk advent igazi 
esszenciáját, az együttlét örömét.

Az ünnepek közeledtével − Isten ajándékára  
emlékezve − mi is adhatunk embertársainknak.  
A legnagyobb értéket akkor nyújtjuk át szeretteink 
számára, ha közben lelkünk minden szeretete jelen 
van, és mindenre figyelünk, ami fontos azok számára, 
akiknek el akarjuk vinni karácsony üzenetét. Ezért is 
van jelentősége annak, hogy az ünnepi fények mellett 
megidézzük advent hangulatát, szokásainkat, hozzájá-
rulva ezzel ünnepünk szépségéhez.  
A város feldíszítése mellett azonban Debrecen igazi 
adventi fényei valójában mi magunk vagyunk, az a 
több mint kétszázezer lélek, akik itt élünk, ebben a vá-
rosban. Ideköt bennünket a múltunk, itt éljük jelenün-
ket, és itt reméljük megtalálni a jövőnket is.  
Kimondhatjuk: Magyarország egyik legfényesebb 
városa a miénk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki számára 
az elkövetkezendő napokra boldog várakozást, áldott 
és békés karácsonyt! 

    Papp lászló
    polgármester



Tussal és szénceruzával 
készült festmények, grafi-
kák és saját technológiával 
készített 3D-s alkotások is 
láthatók Kozma Ferenc Mini 
galéria című tárlatán az 
Ifiházban. Mindezek mel-
lett fotódokumentációk is 
színesítik a kiállítási anyagot, 
melyek között kézzel faragott 
terepasztalok, makettek is 
találhatók-láthatóak. 

Akinek megtetszenek a 
kiállított tárgyak, egyéni 
elképzelés alapján is rendel-
het csatateret, terepasztalt, 
makettet vagy akár grafikát, 
festményt. 

A kiállítás december végé-
ig ingyenesen látogatható.

A polgármesteri hivatal 
kulturális osztálya, a 
Debreceni Művelődési 
Központ és a Kézmű-
ves Alapítvány idén 
huszonharmadik 
alkalommal szer-
vezi meg a ,,nyitott 
városháza” programso-
rozatban a karácsonyi 
kézműves-bemutatót és 
-vásárt. 

A szervezők cél-
ja népszerűsíteni, 
megismertetni a 
kézműves-hagyomá-
nyokat, az itt élő és 
alkotó kézműveseket 
a debreceniek-
kel. (Egyúttal 
lehetőséget 
teremtve 
az elkészült 
termékek ér-
tékesítésére, hogy 
a karácsonyiajándék-

vásárlás idején hiteles, 
ízléses és igényes kivitelű 
tárgyakat kínáljanak az 

érdeklődőknek.)
A kézművesvásárt 

és -bemutatót a régi 
városháza földszinti 

és emeleti terében, ill. 
folyosóján tartják de-

cember 20-án, szomba-
ton 10–17 óra és 21-én, 
vasárnap 10–16 óra 

között, vasárnap 11 és 
12 óra között. 

Karácsonyváró 
kézműves-foglalko-
zást is szerveznek a 
gyermekek számára; 

szombaton 14 és 
15 óra között 
angyalka-, va-
sárnap 11 és 
12 óra között 

karácsonyfa-
dísz-készítés lesz 

a program.
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Mini  
   galéria

Nyitott városháza



Talán október lehetett, és a kollé-
gákkal még egy szál ingben sétál-
tunk át ebédelni a közeli bisztróba a 
déli napsütésben, amikor a boltok-
ban feltűntek az első csoki Mikulá-
sok. Nem túlzás ez? Legyintettünk, 
s továbbhaladtunk. Olyan távolinak 
tűnt akkor még a december, a ka-
rácsony, a szilveszter, az esztendő 
vége. Aztán hamar kiderült, hogy 
nincs az olyan messze. 

A Korzó e számának olvasói 
bőszen számolhatnak visszafelé, 
tényleg belefér-e a hátralévő na-
pokba minden. Például az ajándékok 
és a fenyőfa beszerzése. Kapunk-e 
olyan halat, amilyet szeretnénk? Le 
tudunk-e csendesedni, ahogy minden 
évben megfogadjuk, hogy most sem-
miképpen ne úgy éljük meg a dec-
embert, mint valami őrületet? Vagy 
amit elterveztünk január elején, azt 
sikerül-e maradéktalanul beváltani?

Már csak néhány napig tart a 
2014-es év, aztán jön egy új.  
Egy másik év. S hogy mit hoz majd?  
Már előre borítékoljuk: várakozást 
és reményeket. Várjuk a tavaszt és 
a húsvétot, a nyarat és a strandsze-
zont. A lombhullató őszt, s, persze,  
a karácsonyt – a következőt...

(sz)
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Várjuk  
a következőt

Két mese  
 a hársfa alatt
Ki ne imádná a meséket? „Egyszer én is nagy leszek. Már most is 
nagy vagyok, de később még nagyobb leszek. Megyek az utamon 
egy tarisznyával, meg azzal, amit eddig tanultam, tapasztaltam. 
Megyek az úton, és nem tudom, mi vár rám. Azt tudom, hogy 
amim van, szeretném megtartani, és szeretném, ha jó dolgok 
történnének velem. És még azt is szeretném, hogy teljesüljenek a 
kívánságaim.” Ezt gondolta magában egy királylány, majd elindult 
egy távoli országba egy királyfihoz, aki éppen őt várta, hogy 
feleségül vegye. De útközben váratlan dolgok 
történtek. A királylány elbizonytalanodott, 

rosszul döntött, így veszélybe került… Ez 
az egyik mese. S a másik? 

„Egyszer volt, hol nem 
volt egy szegény fiú.  
Ő is elindult a 
szülői háztól egy 

úton. Nem tud-
ta, mi vár rá, 

de jó szíve volt. S 
mivel jó szíve volt, 
jutalmat kapott. 

Mindig volt újabb 
és újabb kívánsága, 

és mindig teljesült. 
De volt egy kivételes 
vágya…” Játék, muzsika, 
szórakozás – és, persze, 
két pompás mese a 
Vojtina Bábszínház-
ban új előadásában, 
melyet 4 éves 
kortól ajánlanak!

O jön a messiás. Minden idők egyik legpompázatosabb remekműve, Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma hangzik el a Ko-
dály Filharmonikusok és a Kodály Kórus idei karácsonyi koncertjén, december 18-án, a Bartók Teremben. A grandiózus alkotás megszólaltatásában 
− a Kodály Filharmónia két együttese mellett − kiváló énekes szólisták működnek közre: Károly Edit, Kun Ágnes Anna, Kálmán László és Najbauer 
Lóránt. Vezényel: Antal Mátyás.
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Kigyulladtak az ünnepi fények
Ismét eljött a december, a szeretet hónapja. Már 
negyedik éve, hogy Debrecen városa a történelmi 
egyházak vezetőivel együtt ünnepel a Kossuth 
téren, a mindenki karácsonyfája mellett. Sok ezer 
ember jön el ezekre az adventi vasárnapokra, meg-
tapasztalni az ünnep várakozásában a szeretet, az 
önzetlen adakozás erejét. 

Az összefogás ereje az ilyenkor látható ünnepi 
műsorokban is megmutatkozik. A Főnix Rendez-
vényszervező koordinálásával a város nagyon sok 
kulturális intézménye, iskolája, óvodája lép fel 
ezeken az adventi alkalmakon. 

November utolsó napján a városi programok isten-
tisztelettel kezdődtek a Nagytemplomban –  
a Református Kollégium Általános Iskolájának köz-
reműködésével. Ezt követően – a betlehemi csillag 
nyomán – a városházától a főtéren álló karácsony-
fáig indult a menet. 

Itt az ünneplőket Bosák Nándor római katolikus, 
Kocsis Fülöp görög katolikus és Bölcskei Gusztáv 
református püspök, valamint Papp László polgár-
mester köszöntötte az ünneplőket, a többi feleke-
zet, a baptista, az evangélikus és a görög katolikus 
gyülekezetek képviselői jelenlétében. 

Az adventi koszorún meggyújtották az első 
gyertyát, és kigyúltak a belváros ünnepi fényei is. 
Közben a Szivárvány Gyermekkar énekelt, és Újhelyi 
Kinga, a Csokonai Színház művésze részleteket 
adott elő a Mária evangéliuma című műből.

Ezt követően a „Szeretet asztalánál” kalács és 
sütemény várta az ünneplőket, majd zenés áhítat 
kezdődött a Nagytemplomban, Pálúr János orgona-
művész közreműködésével.
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Az első gyertyagyújtást, a november 
30-i alkalmat követően, december 7-én 
a városháza elől 16 órakor indulnak el a 
hagyományőrzők, a „sivatagi nép”, a pász-
torok a főtéri karácsonyfához. Itt Barcsa 
Lajos alpolgármester, Fekete András görög 
katolikus parochus és Sipos Barnabás or-
todox pap mondják el adventi gondolatai-
kat, majd meggyújtják a második gyertyát. 
A Gyergyószárhegyről érkező gyermekek 
énekelnek, majd a görög katolikus és az 
ortodox kórus.

A harmadik gyertyát 14-én gyújtják 
meg: a menet ismét 16 órakor indul a fe-
nyőhöz, ahol Széles Diána alpolgármester, 
Pető Albert baptista, és Réz-Nagy Zoltán 
evangélikus lelkész mondanak köszöntőt. 
Bíró Gergő és a baptista kórus énekel, 
majd a Református Kollégium általános 
iskolájának adventi műsora következik.

Az utolsó gyertya 21-én gyullad ki. 
A városháza elől induló menetben már 
a betlehemi történet minden résztve-
vője szerepel. A város karácsonyfájánál 
Komolay Szabolcs alpolgármester, Felföldi 
László római katolikus püspöki helynök és 
Balogh Barnabás, a Református Szeretet-
szolgálat igazgatója mondják el adventi 
gondolataikat. Debrecen fiatal tehetségei 
énekelnek, és a görög katolikus kórus. A 
Szentföldről a Kolping Család Egyesület 
segítségével jut el Debrecenbe a betlehemi 
láng, melyből – az Add tovább! faházból – 
december 24-éig mindenki vihet haza az 
otthonába. 

Adventi  
  vasárnapok



Még tart a nagy csokoládégyűjtő akció! 
Szervezői, a Kőr Dáma Egyesület, a Bihari 
Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) és a 
Colorplay Silver Grace Kft. mellé csatlako-
zott a Debreceni Polgárőr Egyesület is. 

– Míg tavaly a megyei lakásotthonok-
ban élő állami gondozott gyerekek kapták 
az ajándék édességeket, most a fővárosi lakás-
otthonokba is jut majd – újságolta Buzás Lajos, a 
BAGE elnöke.

A segíteni szándékozók a gyűjtődobozokat meg-
találhatják a színházban, a rendőrségen, a kataszt-
rófavédelemnél, a kormányhivatalban, a debreceni 
önkormányzatnál, de iskolákban és a debreceni 
polgárőrségen is. A szervezők táblás csokoládét, 
szaloncukrot, csoki Mikulást, cukorkákat, csomagolt 
földimogyorót, müzliszeletet stb. várnak, de cukor-
betegek által fogyasztható édességet is köszönettel 
vesznek – külön borítékban, feliratozva. 

A gyűjtés december 9-éig tart, másnap a Lovar-
dába szervezett gálaműsoron adják át az ajándéko-
kat a gyerekeknek. 

– A megyében ezerhatszáz állami gondozott 
fiatal él – idézte fel Buzás Lajos. – Mi a Lovardába 
1500-2000 gyereket szeretnénk bevinni, akiknek 

ez a program biztosan felejthetetlen, szép 
emlék lesz. Adni öröm, ezért szeretnénk a 
felajánlók által összegyűjtött finomságokkal 
minél több nehéz sorsú gyermek ünnepét 
boldogabbá, szebbé tenni.

Szeretné tudni, hol lehet találja meg a 
csokigyűjtő ládákat? Kattintson ide!

segítsünk csokoládéval!

Elindult a csokigyűjtés: Porkoláb Gyöngyi, Kövér László, a parlament 
házelnöke és Buzás Lajos
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O adventi koncert. Az 5. Bocskai István Lö vész-
dandár helyőrégi zenekarának ingyenesen látogat-
ható nagytemplomi koncertje december 7-én 19.30 
órakor kezdődik; a sztárvendég Pál Dénes lesz.

O jön a mikUlás! December 6-án 17 órakor a 
Nagyállomáson villamosra száll, ahol manói apró 
ajándékokkal kedveskednek az utazóknak. E napon 
nem csak a december 7-éig átható Kossuth téri Mi-
kulás-házikóba kukkanthatunk be egyébként, de ér-
demes ellátogatni az Apolló moziba is, ahova Böjte 
atya és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei 
érkeznek, az Összefogás a gyermekekért jótékony-
sági programhoz csatlakozva. Lesznek kézműves-
foglalkozások, gyermekműsorok,  filmvetítés.  
A moziból 17 órára a Kossuth térre hívják a szerve-
zők családokat, ahol – a Pandaras zenekar műsorát 
követően – találkozhatunk a Mikulással.

O kántálás. A város lakótelepeire hívják kántálni 
azokat, akik közös énekükkel szeretnék meg aján dé-
koz ni a szentestét egyedül töltőket. Ezt az énekes 
ajándékot december 24-én 17 és 19 óra között 
kap ják meg a debreceniek. A kántáló közösségek szí-
vesen fogadják a csatlakozást: 17 órakor a Szappa-
nos utcán, a Fényes udvar játszó terén, a Jerikó ut cai 
postánál, ill. 18 órakor a tócóskerti Angyalföld téren.

boldog új évet,  
debrecen!
Az év utolsó napján 21 órától idén is több 
ezren szórakozhatunk együtt a Kossuth 
téren! Az utcabálon közreműködnek a 
Debrecen hangja előző évi felfedezettjei. 
A polgármesteri köszöntőt követően Sánta 
Ana Ester és Lehner Zalán közreműkö-
désével közösen elénekeljük a Himnuszt. 
A Nagytemplom harangjai fölzúgnak, és 
elkezdődik a tűzijáték. Ezt követően ismét 
fölpörög az utcabál, és hajnalig rophatja a 
táncot Debrecen apraja-nagyja.

O gyertyafénykeringő. Az adventi várakozás 
idejében a Valcer Táncstúdió karácsonyi gála-
műsorral várja az ünnepre készülőket: december 
14-én 18 órakor kezdődik a műsoruk a Kölcsey 
Központban. Karácsonyi hangulat, káprázatos 
standard és latin szólók, karneváli táncok egyaránt 
helyet kapnak a kétórás programban, melyre a 
belépődíj 1600 forint lesz.



A bajnokság feléhez érve, úgy tűnik, idén  
összejöhet a középház a női kéziseknek.  
A DVSC-TVP-Aquaticum fiatalos lendülete  
hetedik helyezést ér.

„Ha elkerülnek minket a sérülések, meglesz az 5–8. 
hely. Az a helyzet, hogy nem túl hosszú a kispadunk, 
ezért jó lenne, ha mindenki megúszná ép bőrrel ezt 
a szezont.”

Ezt még a bajnokság elején mondta Varga Jó-
zsef, aztán mi történt?

Még a felkészülés ideje alatt súlyosan megsérült 
az újonnan igazolt Sirián Szederke, és hónapokra 
kidőlt a sorból. Aztán jött Klikovac, majd Siska sérü-
lése, később Gorilszka, majd Lajtos esett ki hetekre. 
Annál nagyobb bravúr, hogy a Loki mégis jó úton 
halad a kitűzött cél felé. Egy forduló híján –  az 
alapszakasz felénél – a hetedik helyen áll a csapat 
a tabellán.

A debreceni lányok – egy-két gól híján – pontot 
raboltak a negyedik Fehérvártól és a harmadik 
Siófoktól is, ráadásul idegenben, nagy meglepetésre 
megverték a kőgazdag Érdet, és hozták a kötele-
ző győzelmeket. Talán csak egy eredményt lehet 
számon kérni rajtuk: a tizedik helyezett Vác elleni 
hazai vereséget.

Ezzel együtt a játék biztató, a hozzáállás pedig 
példás. Több alkalommal is a hatalmas küzdeni tu-
dásuknak köszönhetően tudták győztesen elhagyni 
a pályát a lokis lányok. Így lehet elérni a célokat.

– Meglesz a középház. Azért dolgoztunk eddig 
is, meg azért dolgozunk, hogy meglegyen. Még kell 
egy-két bravúrpontot szerezni majd idegenben, de 
én úgy érzem, hogy ha úgy tudunk játszani, mint 
tettük azt Siófokon, ahol két gólon múlt a pontszer-
zés, akkor biztos, hgy sikerül még meglepetést sze-
reznünk néhány ellenfelünk otthonában – mondta a 
csapatkapitány, Kudor Kitti.
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 29., Békéscsaba–DVSC-TVP Aquaticum

december

 4.,  DVSC-TVP Aquaticum–Fehérvár
 10.,  Vác–DVSC-TVP Aquaticum

január

A bajnokság feléhez érve, úgy tűnik, idén A debreceni lányok – egy-két gól híján – pontot 

10., Vác–DVSC-TVP Aquaticum

kézis lányok 
  – középen, de nem középszerűen

Sopronyi Anett, egy igazi bombázó
Évek óta a hazai góllövőlista élmezőnyében 
végez. Bár nem hibátlan a játéka, a maga  
4-5 gólját minden meccsen meglövi.

sopronyi anett, azaz Sopi, a DVSC-TVP-Aquaticum 
jobb átlövője gólvadász. A magyar női kézilabda-baj-
nokságban nem könnyű folyamatosan jól teljesíteni, 
és főleg nem könnyű gólokat lőni. A női NB I. a világ 
egyik legerősebb bajnoksága, elég, ha azt vesszük 
alapul, hogy itt játszik a Bajnokok Ligája győztese,  
a Győri Audi ETO is. Ami Sopit illeti, tavaly, 
miután légióskodása után hazatért 
Debrecenbe, rögtön bekezdett. Az 
alapszakasz során 22 meccsen 142 
gólt szerzett, amivel a második lett 
a góllövőlistán, csak Bulath Anita 
előzte meg. A rájátszással együtt 
193 gólt termelt 30 meccsen, 
ami hat és fél gólos átlag.

Bár idén önmagához képest kicsit visszafogottan 
teljesít, a meccsenkénti 4-5 gólját így is meglövi.  
10 forduló alatt 44-szer talált be, amivel a csapa-
tában a legeredményesebb, az NB I-es góllövőlistán 
pedig a 15. helyen áll, közvetlenül a neves élme-
zőny mögött.

– Általában nem szoktam ezekkel az egyéni 
statisztikákkal foglalkozni, mégis csak csapat-
sportról beszélünk, de, mondjuk, motivációnak jó. 
Azért szeretem magam mögött tudni a riválisokat. 

Más kérdés a családom, ők folyamato-
san tájékoztatnak az állásról, úgyhogy 
mindig tudom, hogy éppen mi a helyzet 
a góllövőlistán. Idén egyébként nem 
kezdtem túl jól, amiben sok minden 
közrejátszott, de igyekszem javítani. 

Úgy érzem folyamatosan fejlődöm, 
de rám is fér – mondta Sopronyi 

Anett.
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Kemény sport a jégkorong, de hogy ennyire?  
A Debreceni Hoki Klub játékosai egymás után dől-
nek ki sérülés miatt. Így pedig nehéz helytállni.

Az újonc csapatok jellemző problémája elérte a 
DHK-t is, amikor az amúgy is rövid kispadról kezde-
nek elfogyni a játékosok. Komoly pechsorozat kellős 
közepén van a debreceni együttes, mert alapembe-
rei sérültek – sérülnek – meg egymás után.

A csapatkapitány, Ladányi Balázs például kisebb 
térdműtéten esett át, de szerencsére csak 2-3 
hetet kellett kihagynia. 

Artur Kurilyuk sérülése súlyosabb, ő részleges 
oldalszalag-szakadást szenvedett, aminek a gyó-
gyulási ideje 6-8 hét. 

Rajtuk kívül Artyom Vaszjunyin, Sychov Vitali és 
Horváth Dávid is kidőlt hosszabb-rövidebb időre. 
Márpedig ezeknél a játékosoknál egy-két hét kiha-
gyás jelenthet akár 4-5 meccs hiányzást is, hiszen 
a Mol-ligában „hosszú hétvégéken” játszanak egy-
mással a csapatok.

Ehhez képest nem áll rosszul a DHK. A csapat 
eddigi teljesítménye alapján simán összejöhet akár 
az ötödik hely is, ami debütálásként nem lenne kis 
eredmény.

Egy csapat erejét – legyen szó bármilyen sport-
ágról – mindig az utánpótlás-nevelés minősége 
határozza meg. A 25 éves Debreceni Hoki Klub 
még fiatal együttesnek számít a magyar jégko-
rongéletben, de már van mire büszkének lennie.

Óriási sikert ért el a magyar U16-os válogatott. 
November 6. és 8. között egy rendkívül színvonalas 
tornán vett részt a csapat, ahonnan aranyéremmel 
érkeztek haza, miután Ausztriát, Olaszországot és 
Szlovéniát is megelőzték.

Ami igazán nagy siker és büszkeség a DHK-nak, 
hogy a tornagyőztes csapatban egy debreceni 
játékos is helyet kapott. A hátvéd poszton játszó 
Kiss Tamás már 2 éve tagja korosztálya válogatott 
csapatának. Nem mellesleg Máthé Csaba, a DHK 
serdülő korosztályának edzője – mint a válogatott 
kapusedzője – szintén részt vett a tornán. Ő jelle-
mezte a csapatot és a DHK-s Kiss Tamást.

– Az a tanulsága a tornának, hogy ami a magyar 
bajnokságban elég, az nem elég egy nemzetközi 
tornán: sokkal gyorsabban kell döntést hozni a pá-
lyán, gyorsabban kell korizni, passzolni, lőni. Ennek a 
korosztályos válogatottnak az erőssége a csapat-
szellem, amibe szerencsére nagyszerűen illeszkedik 
Kiss Tomi is, aki alapembere lehet a válogatottnak! 
De nem szabad megelégedni az eddigi eredmé-
nyekkel. Én azt mondom, 13-14 éves korig elég a 
tehetség sokszor, hogy menjen a hoki, de 15 év fe-
lett csak a kemény munka hoz sikert! Ezt kell látnia 
gyereknek és szülőnek is – mondta Máthé Csaba.

Kórház a jégpálya szélén

válogatott tehetségek

A Magyar Jégkorong Szövetség  
korosztályos kerettagjai Debrecenből

U14: Filep Zsombor, Kozma Ferenc, Szabó 
Armand, Takács Benedek
U15: Gönczi Lajos, Nagy Zalán, Rácz 
 Kristóf, Fórián Balázs 
U16: Kiss Tamás, Papp Zsombor, Tar Péter, 
Beke Gergely
U18: Darabos Krisztofer, Molnár  Dávid, 
Nagy Péter, Jámbor Mátyás, Szalóki 
 Nándor
felnőtt: Könczei Áron



Tökéletes adottságok
197 centiméter magas és 80 kiló. Erre mondta 
azt Mészöly Géza szövetségi edző, valamikor az 
év elején, hogy tökéletes adottságai vannak.  
A még mindig csak 18 éves Balogh Norbert 
azóta NB I-es játékos.

Ötéves korában kezdett el futballozni szülővá-
rosában, Hajdúböszörményben. Tehetsége korán 
megmutatkozott, ezért hamarosan a nála 3 évvel 
idősebb korosztályban vitézkedett. 10 évesen a 
volt lokista, Arany László csábította Debrecenbe, 
aztán a DVSC másik korábbi játékosa, Szatmári 
Csaba figyelt fel a jól cselező és kiváló adottsá-
gokkal bíró fiatalra, aki gyorsan haladt a ranglét-
rán. 

Az U16-os, majd az U18-as korosztály után 
tavaly télen a Létavértes felnőtt csapatához került, 
nyáron pedig a DVSC-TEVA első keretében találta 
magát, sőt, augusztus elsején az MTK otthonában 
debütált az NB I-ben. Azóta már négy NB I-es 
mérkőzése van, és továbbra is stabil tagja a korosz-
tályos válogatottnak. Most éppen U19-es nemzeti 
csapatban alapember.

– Gyerekkori álmom volt, hogy a DVSC felnőtt 
csapatában játsszak és telt ház előtt léphessek pá-
lyára az új Nagyerdei Stadionban. Ebből a telt házra 
még várni kell, de az NB I-es bemutatkozás így is 
hihetetlen élmény – nyilatkozta Balogh Norbert.

Tökéletes adottságok

NB I-es újonc a Lokiban

 7., 18.30 DVSC-TEVA–MTK

december

Hol van már a hullámvölgy? Amilyen rosszul 
kezdte az őszi szezont a DVSC-TEVA, olyan 
eredményesen zárta. Végre elmúlt a BATE-átok.

Bár valahol érthető, azt kevesen gondolták volna, 
hogy egy majdnem bravúr így megviseli a debreceni 
labdarúgókat. A BATE Boriszov elleni végtelenül 
peches Bajnokok Ligája-búcsúra ráment a fél ősz. 
A debreceni labdarúgók fordulókon keresztül úgy 
támolyogtak a pályán, mint a bokszoló, akit meg-
fogtak egy jól irányzott ütéssel. Kilenc forduló után 
még a tizedik helyen állt a bajnoki tabellán a Loki, 
aztán kiesett a Magyar Kupából a Pécs ellenében, 
a szurkolók pedig már legyintettek, hogy középcsa-
pattá vált a kedvenc klubjuk, amikor jött a látvá-
nyos feltámadás. A tizedik fordulóban 4-0 a Honvéd 

ellen, majd idegenbeli győzelem az addig százszá-
zalékos Videoton ellen és egy komoly veretlenségi 
sorozat.

Az őszi szezon végére, azaz 15 forduló után 
az ötödik helyre kapaszkodott fel a DVSC-TEVA a 
tabellán, és – a szoros mezőnyt látva – minden 
esélye megvan arra, hogy egy „hullámvölgymentes” 
tavaszi szerepléssel dobogós pozícióban végezzen, 
és így megmentse az idei bajnokságot. A harmadik 
hely, ugyebár, már Európa Liga-indulást ér...

őszi hullámvasút
  Ötödik a Loki a bajnokság felénél

Mert adni jó!
A mai világban mikor az embereknek semmiből sincs 
túl sok, de az időből talán a legkevesebb a karácsony 
közeledte csak fokozza a rohanást. Azonban ebben a 
gyors, modern világban sem szabad elfeledkezni arról, 
hogy embertársaink felé szeretettel kell fordulni. Ez le-
het egy mosoly egy beszélgetés, de ha tehetjük anyagi 
segítséggel is tudunk adni az arra „rászorulóknak”. 
Adni annyit jelent hogy szeretet van benned, nem vagy 
közömbös a mások problémájára vagy gondjára. Olyan 
jó lenne, ha nem csak az Ünnepek közeledtével jutna 
eszünkbe, hogy cipősdobozba gyűjtsük az ajándékot 
eljuttatva valamelyik szeretetszolgálathoz. Vagy csak 
ilyenkor adunk az általunk ismeretlen embereknek, se-
gítsünk kiváltani a gyógyszerét. Hanem talán az egész 
évnek karácsonynak kellene lenni a szívünkben, és meg 
kellene hallani a segítség szavát mindig. Mert ha adsz 
akkor szeretet adsz a szeretet pedig olyan tulajdonság 
hogy minél többet adsz belőle embertársainknak neked 
mégis sokkal több marad.

Az Orange Női Fitness Szalon az Ibolya utcai Remény-
sugár Otthonért Alapítványt kívánja támogatni.

MERT ADNI JÓ!

Telefonszám: 06-30 626-5959
Debrecen, Szent Anna u. 34.

www.orangefitness.hu

orange női fitness
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 10., Szeged–DVSE

január

 13., Szentes–DVSE
 20., DVSE–Racionet Honvéd

december

Mert adni jó!
A mai világban mikor az embereknek semmiből sincs 
túl sok, de az időből talán a legkevesebb a karácsony 
közeledte csak fokozza a rohanást. Azonban ebben a 
gyors, modern világban sem szabad elfeledkezni arról, 
hogy embertársaink felé szeretettel kell fordulni. Ez le-
het egy mosoly egy beszélgetés, de ha tehetjük anyagi 
segítséggel is tudunk adni az arra „rászorulóknak”. 
Adni annyit jelent hogy szeretet van benned, nem vagy 
közömbös a mások problémájára vagy gondjára. Olyan 
jó lenne, ha nem csak az Ünnepek közeledtével jutna 
eszünkbe, hogy cipősdobozba gyűjtsük az ajándékot 
eljuttatva valamelyik szeretetszolgálathoz. Vagy csak 
ilyenkor adunk az általunk ismeretlen embereknek, se-
gítsünk kiváltani a gyógyszerét. Hanem talán az egész 
évnek karácsonynak kellene lenni a szívünkben, és meg 
kellene hallani a segítség szavát mindig. Mert ha adsz 
akkor szeretet adsz a szeretet pedig olyan tulajdonság 
hogy minél többet adsz belőle embertársainknak neked 
mégis sokkal több marad.

Az Orange Női Fitness Szalon az Ibolya utcai Remény-
sugár Otthonért Alapítványt kívánja támogatni.

MERT ADNI JÓ!

Telefonszám: 06-30 626-5959
Debrecen, Szent Anna u. 34.

www.orangefitness.hu

orange női fitness

Az olimpiai bajnokok all star csapata és a 
világbajnok jelenlegi válogatott nagyszerű 
gálameccset játszott egymás ellen a Debreceni 
Sportuszodában. Ez volt a DVSE vezetőedzőjé-
nek, Varga Tamásnak a búcsúmeccse a nemzeti 
csapatban.

Összesen 19 olimpiai bajnok jött el a gálára. Csak a 
történeti hűség kedvéért: az eredmény 17–16 lett, a 
magyar válogatott győzött az all star csapat ellen. 
Menet közben, persze, előkerültek a régi sztorik is. A 
háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely például a 
Sydneyben szerzett olimpiai arany titkát árulta el.

–  Magyar népdalokat meg pajzán cigánynótákat 
énekeltünk a döntő előtt az öltözőben. Igazi lelki 
terror volt ez, mert az ellenfél a másik öltözőben 
hallotta, hogy milyen hangulatban vagyunk, és mit 
merünk megcsinálni egy olimpiai döntő előtt. Ezzel, 
szerintem, legalább kétgólos előnyhöz jutottunk 
már a kezdés előtt – idézte fel Kiss Gergely.

Játszott – mit játszott, gólokat is lőtt! – a két-
szeres olimpiai bajnok Varga Tamás a fiatalok elleni 
gálamérkőzésen.

–  Hát, játszanék még, megmondom őszintén.  
Ha 10 évvel fiatalabb lennék, biztos be is férnék a 

Szenzációs gálán  
  búcsúztatták Varga Tamást

válogatottba. Jó érzés lenne még játszani. Nem is 
azzal van a baj, hogy az ember magát a mérkő-
zést nem bírja, vagy a keze már nem olyan, hanem 
inkább az, hogy 40 évesen már nem úgy rege-
nerálódik. Ezt a saját bőrömön is érzem, mikor a 
DVSE-ben vízbe ugrom néha. De jólesett a meccs; 
azt gondolom, hogy méltó búcsú volt ez nekem a 
válogatottól – nyilatkozta Varga Tamás.
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Szinte észre sem vesszük az út menti kereszteket. 
Megszokottan elrobogunk mellettük gépjárművel 
vagy gyalogosan. Hozzászoktunk, hogy évtizedek – 
vagy akár évszázadok – óta ott, az adott útke-
reszteződésben vagy útszélen kereszt áll. Azt már 
észre sem vesszük, hogy a magasból a keresztfá-
ról Krisztus szenvedéstől megtört tekintete néz az 
utazóra. 

Magyar sajátosság, vagy minden nemzet állít 
keresztfát? Ennyire eltérő ábrázolásmód jellemző 
más országokra is, vagy csak a Kárpát-medence 
büszkélkedhet vele? Miből készül, milyen formavi-
lágot jelenít meg, s milyen jelentést hordoz?  
Ilyen kérdésekre kutatja a választ az a filmsoro-
zat, amely az útszéli keresztek nyomában jár. Arra 
ad választ az alkotás, hogy az egykor és talán 
egyesek életében még ma is komoly, mély lelki je-
lentőséggel bíró keresztek, amelyek Isten az ember 
felé kiáradó szeretetének jelei, egyben a kegyelem 
forrásai, miként és hogyan kerültek helyükre.

Az útszéli keresztfák – a néprajzkutatók szerint 
– a népi vallásosságnak a kiteljesedéséhez tartoz-
nak. Határkerüléskor vagy keresztutak alkalmával 
előttük főhajtással tisztelegnek, imával fohászkod-
nak. Búcsújáráskor pedig fontos állomást képeznek 
az áhítat útján. 

Stábunk 9 ezer kilométert tett meg azért, hogy 
mindazt a változatosságot, mélységet meg tudja 
mutatni a nézőknek, amit az út menti keresztek 
képviselnek. 94 érintett szólal meg, és mesél, 
beavatja a sorozattal tartókat ennek a misztikus 
világnak a titkaiba, rejtelmeibe, üzenetébe. 

Divat, megszokás, hagyomány, vagy annál sok-
kal mélyebb lelki tartalom? Mást és mást üzenhet 
a ma emberének az út menti kereszt. Abban azon-
ban nincs különbség, hogy a feszületek látványa 
– így, vagy úgy – megérintik a Kárpát-medencében 
élők lelkét. 

Vojtkó Ferenc
szerkesztő

Út menti 
 keresztek



sms, viber: +36 (20) 959-5395
e-mail: info@debrecenradiofm95.hu
facebook: facebook.com/debrecenradiofm95

Immár több mint másfél hónapja erősíti a rádió 
csapatát Herczku József. Az új programigazgató 
úgy látja, olyan értékei vannak a Debrecen Rádió 
FM95-nek, amit érdemes továbbvinni, még tovább 
erősíteni. Mint megjegyzi, nincs még egy olyan rádió 
a városban, ami ilyen sok hírt adna. 

– Nagyon erős csapat dolgozik ezen a vonalon 
– mondja –, mivel, a rádiós hírszerkesztők mellett, 
a DTV és a Dehir stábja biztosítja a hátteret. Az 
is előnye a rádiónak, hogy gyorsan tud reagálni. 
Ahogy a közvélemény-kutatások is mutatják, sokan 
hallgatják otthon vagy vezetés közben a rádiónkat 
– ami azt jelenti, hogy az internet és okostelefonok 
világában is van létjogosultságunk!

Kérdésünkre, tervez-e változtatásokat, a prog-
ramigazgató elmondta, hogy zene területén várha-
tók kisebb változások. 
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– Számomra itt két nagyon fontos rendezőelv 
van: a zene, amit játszunk, az legyen igényes és 
ugyanakkor legyen slágerzene is. Meg kell találni 
a közös nevezőt, meg kell találni azokat a zenéket, 
amelyek mindkét kitételnek megfelelnek. Abban 
egyébként a rádió hallgatói is sokat segíthetnek, 
ha elmondják, szerintük milyen irányban halad a 
zenekínálatunk. El tudnak érni minket SMS-en és 
Viberen, de e-mailben és a Facebookon is tud-
nak üzenni. Várjuk véleményüket, észrevételeiket, 
meglátásaikat, gondolataikat – mivel számunkra a 
hallgató a legfontosabb. 

Immár több mint másfél hónapja erősíti a rádió 
csapatát Herczku József. Az új programigazgató van: a zene, amit játszunk, az legyen igényes és 

Hírek és  
 slágerek

kóti árpád,  
   a Nemzet Színésze
A színpadon köszöntötték a neves debreceni színészt kollégái és ba-
rátai november 15-én. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész 1963 
óta játszik a Csokonai Színházban. Első komoly sikerét a Kapaszkodj, 
Malvin, jön a kanyar című darabban, a magyar hősi halott katona 
megformálásával aratta. Aztán jöttek sorban emlékezetes alakításai: 
a Részeg eső Balla Gézája, a Sírkő, pántlikával Pacel Márkja, a János 
király Pandulphója. Shakespeare Lear királyában először Edmund, 
majd Gloster szerepe, végül 72 évesen eljátszotta a címszerepet is. 
Fergeteges sikert aratott Háy János Gézagyerekében és az Én, Károli 

Gáspár címszerepében is. Törőcsik Mari az egyik 
legnagyobb magyar színésznek nevezte a deb-
receni művészt. Vidnyánszky Attila, a Csokonai 
Színház előző direktora pedig ezt írta levelében: 
„Nagyon jó színész vagy. Kevés ilyen van a 

szakmában; több kéne. Van valami 
megmagyarázhatatlan igazsága a 
színpadi létezésednek. Ha játszol, 

csak úgy vagy a térben; nagyon 
nehéz másra figyelni.” Lapzár-
takor érkezett: Kóti Árpádot a 

Nemzet Színészének válasz-
tották december elsején.

O csoPortos barázda-
ság. December 7-én tartják 
az idei év utolsó és – min-
den bizonnyal – legnagyobb 
debreceni lemezbörzéjét, ahol 
vinylek, műsoros kazetták, 
CD-k, zenei DVD-k, zenei té-
májú könyvek, újságok között 
böngészhetnek a zenerajon-
gók.

O latin varázs. Forró 
latin ritmusokat ígér a hideg 
télben a Kodály Filharmo-
nikusok koncertje, a Latin 
varázs. Saint-Saëns, Pablo 
de Sarasate, Manuel de Falla  
mellett a magyar virtus is 
fűszerezni fogja a vérpezsdítő 
télelőt, mivel Hubay Jenő fan-
táziáját is hallhatjuk az egyik 
legkiválóbb hegedűművész, a 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
Kelemen Barnabás előadá-
sában. A Korzó-bérletben 
eredetileg november 27-ére 
meghirdetett konceretet új 
időpontban, december 9-én 
tartják meg a Bartók Terem-
ben. Vezényel: Kollár Imre.
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A DMK újra megrendezi a Nemzetközi Betlehemes Találkozót december 12. 
és 14. között. A Kárpát-medencében élő magyar hagyományőrző csopor-
tok téli ünnepköri játékainak egyik legrangosabb hazai szemléjének immár 
kilencedik alkalommal ad otthon a cívisváros. Az idei találkozó megvalósí-
tásába ismét bekapcsolódik a Nemzeti Színház és a Hagyományok Háza is. 
Mivel már két éve tart a debreceni találkozó jelölési folyamata a Szellemi 
Kulturális Örökség nemzeti regiszterébe; a program így meghívásos rendsze-
rűvé vált. A szervezők olyan autentikus felnőtt-, gyermek-, valamint olyan 
báb-, színjátszó- vagy egyházi csoportokat hívnak, akik a népi hagyományok 
alapján dolgoznak, az elmúlt évtizedekben már megfordultak a találkozón, 
illetve megfelelnek a kiválasztás szakmai kritériumainak. A korábbi évekhez 
hasonlóan, a betlehemezők – a Belvárosi Közösségi Házában zajló központi 
rendezvény mellett – Debrecen városrészeibe is elviszik a születés örömhírét. 
A találkozó megnyitóját december 12-én 17 órakor tartják a Kossuth téren.

Jönnek a betlehemesek

Advent a 
városrészekben
Családi programok sokaságán vehetnek részt idén is 
a debreceniek. Íme, decemberben hol és mikor lesz-
nek ezek a népszerű adventi városrészi programok:
O 5., péntek, 16–20 óra: Nagysándor-telep, Nagy-
sándor József Általános Iskola
O 6., szombat, 10–12 óra: Vezér utcai lakótelep, 
a Coop Áruház előtti tér; 10 óra: Gáspár György-
kert, Lisztes Tibor boltja;  10–12 óra: DMK Kismacsi 
Közösségi Háza, 14 óra: Dombostanya, Dombosi 
óvoda; 10–12 óra: DMK Homokkerti Közösségi Háza
O 12., péntek, 13.00–16.00 óra: Wesselényi-la-
kótelepi advent; 13.30–16 óra: Nagyerdei adventi 
délelőtt, Hatvani István Általános Iskola; 15–17 óra: 
Hajó Utcai Óvoda 
O 13., szombat, 10–12 óra: Vénkerti Általános Isko-
la; 10–13 óra: Dobozi–fényesudvari advent, Petőfi 
Emlékkönyvtár; 10–13 óra: DMK Csapókerti Közös-
ségi Ház; 10–13 óra:, Tímárház; 14–17 óra: DMK 
Nagymacsi Közösségi Ház; 15–19 óra: DMK Ondódi 
Közösségi Ház; 15–18 óra: DMK Józsai Közösségi 
Ház; 16–22 óra: adventi Motolla, DMK Homokkerti 
Közösségi Ház
O 14., vasárnap, 10–12 óra: DMK Újkerti Köz. Ház
O 18., csütörtök: 14−16 óra, paci advent, DMJV 
Családsegítő Központ Paci Gyermekjóléti Területi 
Irodája

O ezüstfenyő a főtéren. Felsőjózsáról 
érkezett Debrecenbe a város idei karácsonyfá-
ja, amit november utolsó hétfőjén állítottak fel 
a Kossuth téren a katasztrófavédelem tűzoltói. 
A 13 méteres ezüstfenyőt tulajdonosa, Abai 
Sándor harmincnyolc évvel ezelőtt ültette, 
amikor a fia megszületett. Mint elárulta, a fá-
ból kettő van: az egyiket most vitték el tőle, a 
másikat pedig jövő karácsonyra ajánlotta fel a 
városnak. Így elmondható, már most meg van 
2015-re is a fenyő.
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Még november elején meg-
alakult az új debreceni köz-
gyűlés, s munkába álltak a 
város új alpolgármesterei is. 

Széles Diána felel a társadalmi, 
civil és települési kapcsolatokkal 
összefüggő, valamint ifjúságpoli-
tikai, egészségügyi és turisztikai 
feladatokért. Barcsa Lajos az 
önkormányzat gazdálkodásával, 
a pénzügyi folyamatok kontroll-
jával kapcsolatos feladatokat 
koordináló, az önkormányzat 
vagyongazdálkodási, városüze-
meltetési és intézményfelújítási 
feladatait irányító alpolgár-
mester. A kulturális, oktatási, 
szociális feladatokkal kapcsola-
tos irányításért és koordinációért 
felelős alpolgármesternek pedig 
Komolay Szabolcsot választották. 

Széles Diána 2006 óta dolgozik 
önkormányzati képviselőként. 
Debrecenben született, jogász 
végzettsége mellett politikai 
elemző oklevelet is szerzett. 
Részt vett a városfejlesztési és 
a tulajdonosi bizottság mun-
kájában, dolgozott az ügyrendi 
bizottság elnökeként, és vezette 
a Fidesz-KDNP frakcióját. 
A képviselői munka mellett euró-
pai uniós pályázatokkal foglalko-
zott, hobbija a sportolás.

„Szeretnénk, hogy a debre-
ceniek részt tudjanak vállalni 
városunk ügyeiben, a közös 
dolgainkban; ez lesz az én egyik 
feladatom, hogy ennek adjak 

teret és lehetőséget” – nyilatkoz-
ta Széles Diana. A turisztikával 
kapcsolatos teendők kapcsán 
pedig elmondta: „nagyon sok 
olyan települési kapcsolatunk 
volt, mely kulturális vagy gazda-
sági szinten működött. Most arra 
törekszünk, hogy ez ötvöződjön, 
és olyan együttműködéseket 
alakítsunk ki, melyek erősíteni 
tudják a turizmust Debrecenben”.

Barcsa Lajos a 16-os körzetben 
nyerte el a választók bizalmát az 
idei őszi önkormányzati válasz-
táson. 1983-ban született, a 
Református Kollégium diákja volt, 
jogi diplomáját pedig a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szerezte 2006-ban. 
A Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőségének igazgatójaként 
dolgozott. Nős, egy gyermeke 
van, hobbija a sport. 

„Minél több jól működő vállal-
kozás van Debrecenben, az ipar-
űzési adó bevétele révén egyre 
inkább a saját lábunkon tudunk 
állni” – nyilatkozta az alpolgár-
mester, aki elmondta azt is, hogy 
a településfejlesztést elsősorban 
akkor támogatja az Európai Unió, 
ha annak gazdaságerősítő ha-
tása is van. „Természetesen cél, 
hogy minél több földút kapjon 
aszfaltburkolatot, de az is, hogy 
az ipartelepeket jó úton lehes-
sen elérni. A Déli Ipari Parkot a 
következő években összekötik az 
autópályával, rendelkezésre áll 

a légi forgalom, a vasút – tehát 
minden adott, hogy jöjjenek a 
beruházók”.

Komolay Szabolcs 2011 óta 
a Lencz-telep, Pac, Biczó-kert 
önkormányzati képviselője. Az 
1971-es születésű politikus a 
körzetében lakik, civilben ma-
gyar–történelem szakos tanár, ill. 
a József Attila Általános Iskola 
intézményvezető-helyettese volt. 

„Debrecen gazdasági fejlett-
sége, kulturális eredményei és 
hagyományai révén lett Kelet-
Magyarország központja. Ezt a 
pozíciót szeretnénk megtartani, 
sőt tovább is lépni. A Nagyerdő 
megújításával olyan kulturá-
lis színtér jött létre, mely üde 
színfoltja lehet a város kulturális 
életének. Olyan rendezvényeket 
szeretnénk ott tartani, melyek 
komoly turisztikai vonzerővel 
bírnak” – nyilatkozta az alpol-
gármester, aki elmondta azt 
is: fontos szerepet szánnak a 
Latinovits Színháznak, amit egy 
határon átnyúló program révén 
fejeznek majd be, így a kárpát-
medencei színjátszás központja 
is lehet. Hangsúlyozta a városnak 
az elmúlt években az oktatás 
érdekében kifejtett erőfeszítéseit, 
a megteremtett értékek megtar-
tását, s mint elmondta, kiemel-
ten fontosnak tartja az oktatás 
színvonalának emelését. 

debrecen új alpolgármesterei
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2015-ös nyári nyaralását most a                       -nál!

Kedvezményeink:
– egyedi előfoglalási kedvezmények akár 20% előleggel
– egyes repülős utazásoknál ingyenes parkolás  
   és fast track Budapesten
– kiscsoportos kedvezmények akár 10 főtől is
Az akciók nem összevontan érvényesek, más-más utazásra 
vehetők igénybe.

Debreceni indulással foglalható:
Korfu, Kréta, Egyiptom, Törökország, Bulgária

Speciális akciók kínálatunkban:
– Korfu apartman önellátással
	 már	104.505	Ft-tól/fő	járulékokkal	
– Egyiptom 3* hotel félpanzió
	 már	142.225	Ft-tól/fő	járulékokkal	
– Kréta 3* hotel félpanzió
	 már	147.355	Ft-tól/fő	járulékokkal	

Foglalja	le

– Törökország 5* hotel all inclusive
	 már	164.465	Ft-tól/fő	járulékokkal	

Az	akciós	árak	korlátozott	számban	vehetőek	igénybe	
december 31-ig!

Magyar gyerek animációs szállodák teljes kínálata 
elérhető irodánkban

…..hogy ne csak gyermekének legyen 
felejthetetlen a nyaralás …

HALKÖZ	4025	Debrecen,	Simonffy	u.	4–6.		I		Tel:	52/503-500,	06-70/610-9586
www.startutazas.hu		I		debrecen@startutazas.hu		I		U001034

Start	Utazás	–	már	11	helyen	az	országban	
Mi Debrecenben is otthon vagyunk….

Keresse meg nálunk álmai nyaralását!  
Folyamatosan bővülő ajánlataink, minden 
egy helyen:  www.startutazas.hu

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!
(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

2015. január 15., 19:30
Bartók terem
Orosz trojka

Glinka, Rahmanyinov és Sosztakovics
legimpozánsabb művei!

Vezényel: Kovács László

2015. március 12., 19:30
Bartók terem

Händel: Saul

A nagy barokk szerző oratóriuma a Savaria 
Barokk Zenekarral

Vezényel: Németh Pál

2015. március 26., 19:30
Bartók terem

Olasz triptichon

Olaszos temperamentum és érzelemvilág 
Csajkovszkij, Respighi és Rossini zenéjén keresztül

Vezényel: Kovács János

Karácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomag
A három koncert ára együtt 3000 Ft

dec_korzó.indd   1 2014.11.26.   12:34:16



Ünnepi nagykoncerttel, hamisítatlan magyar csárdásokkal várja a 
közönséget a 100 Tagú Cigányzenekar december 28-án 19.30 órától a 
Kölcsey Központban.

Koncertekkel tölti az év utolsó két hetét a  világ leg ismertebb 
száztagú zenekara, az idén a Hun ga rikumok Gyűjteményébe is bevá-
lasztott 100 Tagú Cigányzenekar. „Folyamatos munkában vagyunk, 
annál is inkább, mivel a hungarikum-díj kötelez, nem akármilyen fel-

készültséggel léphetünk a közönség elé. A hungarikum címet minden 
koncerten meg kell védeni” – mondja Horváth Jenő, a zenekar tagja 
az elismerés kapcsán, amivel így nem csak az együttes, de a közönség 
is sokat nyert. Az év végi turné állomásaiból, természetesen, Debrecen 
sem hagyható ki, annál is inkább, mivel az elmúlt években rendezett 
koncertek is telt házzal, hangos sikerrel zajlottak.

„Az egyik alapító karvezetőnk, Berki László Debrecenben 
szü  letett, de rengeteg más szálon kötődünk a városhoz, ami több 
zenészdinasz tiát is adott a szakmának. Nagyon örülünk, hogy ott 
játszhatunk, büsz kék vagyunk arra, hogy hagyományt teremtettünk 
a decemberi koncertsorozattal. Ezeknek a fellépéseknek megvan az 
a különlegességük, hogy a számok mind magyaros ízűek, átmentett, 
átmenekített magyar csárdások, népzenék szólalnak meg, amiket 
egyre ritkábban hallhatunk” – teremt hangulatot a december 28-i 
koncerthez Horváth Jenő. 

A 100 Tagú Cigányzenekar koncertjeire a jegyek minden alkalom-
mal gyorsan elfogynak, így érdemes azokat elővételben a Ticketportal 
bolthálózatában és internetes felületén, valamint a Kölcsey Központ 
jegypénztárában megváltani.

Évzáró a 100 Tagú Cigányzenekarral

Rózsa Péter nevét jól ismerik, akik fontosnak tartják a 
hagyományt, a paraszti kultúra és gazdálkodás értékeinek 
megőrzését. A balmazújvárosi gazdával főzőversenyeken, 
pásztortalálkozókon is lehet találkozni. 35 éve gazdálkodik, 
15 éve pedig a biogazdálkodás mellett kötelezte el magát. 
Termékeit szerte az országban kedvelik, sokan vásárolnak 
tőle: például a köztársasági elnök vagy Halász Judit is.

December 5-én Rózsa Péter üzletet nyitott a cívisváros 
szívében, a Piac utcán, a régi városháza alatt. 

– Mindazt, amivel foglalkozunk, végre a debreceniek 
is el tudják érni, itthon, a saját városukban. Nem kell utaz-
niuk, ha a virágoskúti húsokhoz és húskészítményekhez, 
tejtermékekhez, gyümölcslevekhez, teákhoz és egyebek-
hez szeretnének hozzájutni. Akik ismernek minket, azok 
tudják, hogy mindenben a minőséget tartjuk szem előtt. 
Mi magunk termeljük a zöldségeket, állataink vannak kint a 
Hortobágyon, mangalica, racka, szürke marha – mivel tuda-
tosan a magyar fajtákra fordítunk figyelmet! –, s egyedül mi 
fejünk bivalyokat, szamarakat. Mindent magunk csinálunk, 
a saját kis üzemeinkben dolgozzuk fel a húst, a zöldsége-
ket, a tejet. Nagyjából ötszázféle termékünk van, s ezek 
adalékoktól, színezékektől mentesek. Ezt az üzletet olyan 
boltnak szánjuk, ahol a legmagasabb minőséget kínáljuk. 
Lesznek kiegészítők is: tea, kávé – bio minősítésű, kézi 
pörkölésű –, kézzel préselt alma-, cékla- és búzafűlevek, 
nyáron pedig majd bivalytejes fagylalt. Sokféle programot 
tervezünk, kóstolókat, mulatságokat is.

Mint mondja, egy kis teraszt is ki fognak alakítani, és 
említi Kaló Imre szomolyai borász nevét, akinek a borai 
szintén elérhetők lesznek náluk. 

– Szeretnénk a régi Csillag Csemege ízeit visszahozni: 
lesznek szendvicsek, tarja, sült szalonna, debreceni páros, 
toros káposzta, disznósajt. A nyitásra pedig eleve akciókkal 
készülünk, hogy még több debreceni ismerkedhessen meg 
minőségi, különlegesen finom termékeinkkel. Jöjjenek el, 
nézzenek szét, és kóstolják meg, mit lehet kapni nálunk.

Rózsa Péter (kalapban) üzletet nyitott Debrecenben

Virágoskút – üzlet a cívisváros szívében

Kiemelt támogatónk: Partnereink:
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A világirodalom egyik legkegyetlenebb vérdrámá-
ja a Titus Anatómiája, Róma bukása című darab. 
A 80-as évek elején keletkezett művében Heiner 
Müller az akkori világpolitika eseményeit szőtte bele 
– brutális kommentárok formájában – Shakespeare 
korai drámájába, a Titus Andronicusba.

Hogyan létezhetünk egy erőszakkal, dekadens 
brutalitással átszőtt világban? Úgy, hogy az erkölcsi 
értékek folyamatos szétesésének, kultúrák leigá-
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A londoni Harris 
Academy 
Bermondsey dob tanszé-
kének vezetője a debreceni 

Rocksuliba látogat egy kurzusra. 
„Az év dobosa” és az „Arany Hordó” 

díjas Dörnyei Gábor több mint 30 CD-n, 
4 DVD-n és közel 100 rádiófelvételen 
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és a veszprémi légierő bigbandjeés a veszprémi légierő bigbandje
vastag tamás

david bratton and

vastag tamásvastag tamásvastag tamás

david bratton and
the every praise

gospel singersgospel singersgospel singersgospel singers(new york)

balázs elemér quartet and voces4 emsemble

david bratton and

balázs elemér quartet and voces4 emsemble
contemporary gregorian

balázs elemér quartet and voces4 emsemble
contemporary gregoriancontemporary gregorian

dés lászló

JEGYEK VÁLTHATÓK: A FÓRUM DEBRECEN BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT INFORMÁCIÓS PULTJÁNÁL, A KÖLCSEY KÖZPONTBAN ÉS A HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ SZÉKHÁZÁBAN.
          ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.GAGPRODUKCIO.HU

DEC. 8.DEC. 8.dés lászlódés lászlódés lászlódés lászlódés lászló

Színház, csak erős 
idegzetűeknek

dobkurzus
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Egymást szerető testvérpár bolyong az erdőben; 
otthonról szöktek el. Az egykori családi házba 
mostoha költözött, aki kibírhatatlanná tette 
napjaikat. Elindultak hát a messzi, a kalandos, a 
félelmetes nagy útra. Ó, milyen jó, hogy ketten 
vannak! Ha az egyik fél, a másik bátorít, ha az 
egyik alszik, a másik őrködik. De egy napon 
minden, de minden fenekestül megváltozik; már 
semmi nem lesz olyan, mint azelőtt...

Láposi Terka meséje a Vojtinában – 3 éven 
felüli gyerekeknek!

December az ünnepi készülődés, a karácsony hó-
napja, sokunkban mégis inkább a lázas vásárlással, 
a görcsös ajándékkereséssel egyenlő. A legszebb 
ajándék, tudjuk jól, mégis csak az együtt töltött 
idő, akár a fa körül, meghitt családi környezetben, 
akár a barátokkal egy ünnepi koncerten, kulturális 
rendezvényen. December és az újév első hónap-
jai megannyi kulturális élményt ígérnek; ezekről 
személyesen a Tourinform-irodában, otthon pedig 
a www.iranydebrecen.hu oldalon lehet tájékozódni. 
Hogy a karácsonyi készülődés is kényelmes és nyu-
godt legyen, lepje meg szeretteit ajándékutalvány-
nyal, melyet az ajándékozott a Tourinform-irodában 
forgalmazott több száz rendezvény közül bárme-
lyikre beválthat egy éven belül.

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

Miért van az, hogy akár egy tartós, vagy több 
éve, év tizede, fennálló fejfájás is majdnem azon-
nal elmúlik egy jó csontkovács keze után?
– Ahhoz hogy megértsük, először is jó tudni, hogy na-
gyon nagy többségben miért alakul ki a fejfájás!
Az esetek egy részében a fejben kialakuló alacsony 
vérnyomás miatt keletkezik a fejfájás, annak ellenére, 
hogy mégis magas vérnyomást mérnek a karon!
Miért? Hogy van ez? 
– A vérnyomást nagyon sok minden befolyásolja.  
A napszak a testhelyzet, érzelmi állapotunk és hogy a 
test melyik részén mérik azt! A kínai orvosok a helyes 
diagnózis felállításához a test, minimum 5 pontján 
mérnek vérnyomást. Mert minden testrészen más és 
más a test vérellátása és így a vérnyomása is.

Igen? De ez alapján milyen összefüggés van a 
fejben jelentkező fejfájással?
– A fejben jelentkező alacsony vérnyomás, az agyba 
áramló vér és oxigén hiánya miatt lép fel. Ez a leszű-
kült nyaki főütőér miatt jelentkezik, aminek a csigolya 
elmozdulások az okai. Ha a nyakcsigolya el van moz-
dulva, az nyaki izomfeszüléssel társul, – ami a feszü-
lésből adódóan – leszűkíti az ereket.
Így, ha ki van mozgatva a nyakcsigolya, az izomfeszü-
lés megszűnése után azonnal több vért és oxigént kap 
az agy. Így érezhető azonnal a fejfájás kellemetlen 
múlása, korosztálytól függetlenül. 
Vannak olyan emberek, akiknek olyan mértékű a fejfá-
jásuk, hogy émelyítő hányingerük van. Az átmozgatás 
végére a fejfájás és a hányinger is elmúlik.

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

www.csont-kovacs.hu

Fejfájás a csontkovács szemével
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O December 5–6. 
X. országos klarinét- és I. szaxofonverseny 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 5., péntek
subNight az I�úsági Házban.

O December 5., péntek 
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Két mese a 
hársfa alatt. Bérletes előadás. 10, 13 és 14.30: 
„Menjünk el a látásra!” Szertartásszínház.

O December 5., péntek, 14 óra
Borbála-napi táncház és kézműves játszó-
ház. Belvárosi cuháré programsorozat a Belvá-
rosi Közösségi Házban.

O December 5., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 5., péntek, 16 óra
Nagysándor-telepi adventi családi dél-
előtt a Nagysándor József Általános Iskolában.

O December 5. péntek, 17.30
IV. Aquaticum Mikulás-futás. Rajt/cél: Deb-
recen, Vidámpark. Táv: kb. 1,5 km. Információ: 
www.debrecenikilometerek.hu

O December 5., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Móricz Zsigmond: Roko-
nok. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György-társulatának vendégjátéka. Téri-bérlet.

O December 5., péntek, 19 óra
Délibáb Klub a Belvárosi Közösségi Házban: 
„Délibábos” történetek: Debrecen és kör-
nyéke népzenei együttesei – beszélgetés 
a Karikás Együttesről Juhász Erikával. A ha-
gyományok mélységei – Népművészetünk 
jelrendszere, II.: Beszélgetés Makoldi Sándor-
ral. – Táncmulatság énekszóval, székitánc-
tanítással, Kiss Józseffel és a Szeredással

O December 5., péntek, 20 óra
Quimby a Lovardában. Vendég: Szabó Balázs 
Bandája.

O December 6., szombat
Karácsonyi játszóház a Malomparkban.

O December 6., szombat
Mikulás-villamos. Információ: www.malom-
park.hu 

O December 6., szombat
Mikulás-nap a Déri Múzeumban. Ezen a 

napon a Déri Múzeum kiállításait a gyerekek 
ingyen látogathatják.

O December 6., szombat
Hajós Alfréd-kupa a Debreceni Sportuszodá-
ban.

O December 6–7.
Mikulás-járat a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésé-
ben. Információ: zsuzsivasut.hu

O December 6–21.
Kezdetek és ég között. Alexy Miklós festőmű-
vész kiállítása a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 6.–január 5.
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola ki-
állítása az Élettudományi Galériában.

O December 6., szombat, 10 óra
Kismacsi adventi családi délelőtt a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O December 6., szombat, 10 óra
Vezér utcai adventi családi délután a Vezért 
utcai lakótelepen.

O December 6., szombat 
10 óra: Mikulás napi kézműves-foglalkozás 
a Józsai Könyvtárban.
11 óra: A Gar�eld 7 próba eredményhirde-
tése.

O December 6., szombat, 10 óra 
Gáspár György-kerti adventi családi dél-
előtt a Gáspár György-kertben. Lisztes Tibor 
boltja.

A dühös lovag – Lack� János darabja a Víg Kamaraszínházban megy

O December 6., szombat, 14 óra
Összefogás a gyermekekért – Mikulás-napi 
forgatag az Apolló moziban.
14 óra: Csillagösvényen c. �lm vetítése 
(Böjte Csaba atya életútját bemutató �lm)
15.30: Utazás egy szerzetessel c. kis�lm vetítése

O December 6., szombat, 14 óra
Dombostanyai adventi családi délután a 
dombosi óvodában. 

O December 6., szombat, 14 óra
Kismacsi adventi családi délelőtt a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O December 6., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 6., szombat, 15 óra
Séfakadémia: ,,Téli kaland”. 
Információ: www.sefakademia.hu

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

O December 6., szombat, 19 óra
Titus anatómiája, Róma bukása.  
A Csokonai Színház előadása a Modemben. 
Bérletszünet.

O December 6., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Mendika. A Ghymes együt-
tes karácsonyi koncertje. Bérletszünet.

O December 7–21.
Női kézilabda Európa-bajnokság a Főnix 
Csarnokban. Információ: fonixinfo.hu
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O December 7., vasárnap
Csoportos Barázdaság az I�úsági Házban.

O December 7., vasárnap
Karácsonyi játszóház a Malomparkban.

O December 7., vasárnap
Csoportos Barázdaság az I�úsági Házban. 
Információ: csoportosbarazdasag@gmail.com

O December 7., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt 
– Menjünk el a látásra! Családi előadás

O December 7., vasárnap, 11 óra
Megjött a Mikulás! A Tihanyi Vándorszínpad a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O December 7., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás, II. – a Kismacsi Kö-
zösségi Házban.

O December 7., vasárnap, 16 óra
A Délibáb Nótaegyesület műsora a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O December 7., vasárnap, 16 óra
Gyertyagyújtás a Kossuth téren. „Ő jött el a 
világba...” „Debrecenből Betlehembe” – Kel-
jünk mi is útra a pásztorokkal és bárányaikkal! 
A városháza elől 15.30 órakor indulnak el a téli 
viseletbe öltözött hagyományőrzők, a „sivatagi 
nép”, a pásztorok. A város karácsonyfájánál Fe-
kete András parochus, a görög katolikus egyház 
képviselője és Sipos Barnabás ortodox pap, az 
ortodox egyház képviselője mondja el adventi 
gondolatait, majd közösen meggyújtják a má-
sodik gyertyát. Bíró Gergő és a Gálospetriről ér-
kező gyermekek egyházi énekeket hoznak aján-
dékba, majd a görög katolikus kórus énekel.

O December 7., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: Csipkerózsika. Bérletszü-
net.

O December 7., vasárnap 17 óra
Advent hangjai II. a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

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

O December 7., vasárnap, 18 óra
Ozirisz hastáncgála a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 7., vasárnap, 18.30
DVSC-TEVA–MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
a Nagyerdei Stadionban.

O December 7., vasárnap, 19 óra
Adventissimo. A Debreceni Helyőrségi Zene-
kar koncertje a református Nagytemplomban.
Sztárvendég: Pál Dénes

O December 8., hétfő
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Menjünk el a 
látásra! Szertartásszínház.

O December 8–10., 13.30
Delta Mozi: A Mikulás-mentőakció. Informá-
ció: (52) 439-866

O December 8., hétfő
14 óra: Víg Kamaraszínház: Lack� János:  
A dühös lovag. I�úsági bérlet.
19 óra: Csokonai Színház: Nancy Huston: 
Iokaszté Királyné. Latinovits Zoltán-bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Agyigó. Szabó 
Magda-est. A Gózon Gyula Kamaraszínház 
vendégjátéka. Bérletszünet.

O December 8., hétfő, 14 óra
Télapó itt van… – Mikulás-köszöntő a Belvá-
rosi Közösségi Házban.

O December 8., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban. Ki is 
az a védőnő? Dr. Kissné Ary Szilvia vezető 
védőnő előadása.

O December 8., hétfő, 17 óra
Delta Mozi: A Mikulás-mentőakció. Családi 
mozi. Információ: (52) 439-866

O December 8., hétfő, 17.30
Művészpáholy. Egy téma, négy szempont, 
négy előadás a Belvárosi Közösségi Házban. 
Beszélgetés a művészetről, művészekről, művé-
szekkel. Előadók: Áfra János költő, műkritikus; 
Láng Eszter képzőművész, művészeti író; Potyók 
Tamás festőművész; Szénási Miklós író, újságíró. 
A beszélgetést vezeti: Heller Zsolt esszéista, 
folkesztéta. Téma: Kép és szöveg – Claude Mo-
net, Magén István, Ország Lili, Neil Gaiman.

O December 8., hétfő, 19 óra
Lovarda Pódium: A fér�agy – avagy nincs 
itt valami ellentmondás? Egyszemélyes víg-
játék Csányi Sándor főszereplésével.

 O December 8., hétfő, 19 óra
Adventi koncertek a Nagytemplomban. Dés 
László–Balázs Elemér Quartet and Voces4 
Emsemble: Contemporary Gregorian.

O December 9–19.
Adventi előkészületek – kézműves-foglal-
kozások a Homokkerti Könyvtárban. Bejelent-
kezés: (52) 412-227

O December 9., kedd
Sütikurzus a Séfakadémián.

O December 9., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Két mese 
a hársfa alatt. Bérletes előadás. 10 és 14: 
„Menjünk el a látásra!” Szertartásszínház.

O December 9., kedd ,10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

 O December 9., kedd
14 óra: Víg Kamaraszínház: Lack� János:  
A dühös lovag. I�úsági bérlet.
19 óra: Csokonai Színház: Nancy Huston: 
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Karácsonykor együtt a család, gyakoriak a rokonlátogatások. 
A vendéglátók igyekeznek kitenni magukért, ami hazánkban 
gyakran bőséges, zsíros étkezéseket, kiadós édességválaszté-
kot és alkoholfogyasztást jelent. A cukorbetegeknek ilyenkor 
kell a legnagyobb kihívással szembenézniük, hiszen 
diétájuk ekkor tartható a legnehezebben, nem 
könnyű ellenállni a kacsasült és a bejgli csábí-
tásának.

A korszerű diéta nem éhezést vagy a ked-
venc falatoktól való teljes tartózkodást jelent, 
hanem a mértékletességre hívja fel a figyelmet. 
Néhány alkalommal az egyébként pontosan betar-
tott diétában kisebb engedményeket tehetünk. Ne aggódjon, 
ha karácsonykor néhány alkalommal kissé magasabb vércuko-
rértéket mér, ez nem rontja a hosszú távú életminőségét, de a 
tartósan magas értékek kerülése feltétlen szükséges. 

Cukorbetegek karácsonya

Dr. Katona Éva Melitta
egyetemi docens, PhD
belgyógyász, diabetológus

Debrecen, Arany János u. 2/B fszt. 1.
Bejelentkezés: +36 30 2 999 659
www.diabetesdebrecen.hu

DIABETES
DEBRECEN
MAGÁNRENDELŐ

   Karácsonyi tippek cukorbetegeknek:
Az ünnepi fogások során bőségesen fogyasszon zöldséget, mér-
sékelje a zsíros ételeket.
Alkoholfogyasztás esetén a százaz pezsgőket és borokat része-
sítse előnyben. 
A rendszeres kiadós sétáról, testmozgásról ne feledkezzen meg.

A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és  
Társadalomtudományi Kara
szeptemberben indítja üzleti

mesterképzéseit.

MBA,
Marketing,

Műszaki menedzser,
Pénzügy,

Számvitel,
valamint

Vezetés  
és szervezés.

 
· Egyetemi szintű (mester) diploma 

két év alatt.
· Átfogó üzleti és menedzsment-

műveltség.
· Levelező mesterszakokon 

pénteki vagy szombati 
óralátogatási lehetőség.

További információ:

BME, Gazdaság-  
és Társadalomtudományi Kar,  
Üzleti Tudományok Intézete

1117 Budapest,  
Magyar Tudósok Körútja 2.,  

Q épület

Telefon: (1) 463-2020,  
(20) 463-2020

www.mesterek.bme.hu

O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi
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Iokaszté Királyné. Bérletszünet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Agyigó. Szabó 
Magda-est. A Gózon Gyula Kamaraszínház 
vendégjátéka. Bérletszünet.

O December 9., kedd, 15 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár 8. diákkonferenciája a 
Modemben. 

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

O December 9., kedd, 18 óra
Gábor Dörnyei UK&EU Drum Master Class 
Tour, 2014 az I�úsági Házban.

O December 9., kedd, 18 óra
Dr. Kubassek János: Barangolások a Hima-
lája hegyvilágában, Nepálban. Világjáró 
Klub előadásai, I. Belklinika tanterme.

O December 9., kedd, 20 óra
Rocklegendák az Apolló moziban! Led Zep-
pelin: Celebration Day – Live in London, 2007

O December 10., szerda
A születés című �lm vetítése és beszélge-
tés az Apolló moziban.

O December 10., szerda
2015: Mit hoz az új esztendő? Borsos László 
asztrológus tanár előadása az I�úsági Házban.

O December 10., szerda
Ringató az I�úsági Házban. 
Információ: www.ringato.hu

O December 10., szerda, 10 óra
Homokkerti adventi családi délelőtt a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O December 10., szerda, 10 óra
Lurkó-kuckó kiskamaszoknak a Kőrösi Csoma 
Sándor Tagintézményben.

O December 10., szerda, 10 óra
Karácsonyt várva. Kézműves-foglalkozás ki-
csiknek a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 10., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Két mese a 
hársfa alatt. Bérletes előadás. 10 és 14.00: 
„Menjünk el a látásra!” Szertartásszínház.

O December 10., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Lack� János: A dühös 
lovag. I�úsági bérlet. 

O December 10., szerda, 14 óra
Karácsonyi táncok a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O December 10., szerda, 16 óra
Testépítés feketén-fehéren a Delta Mozi-
ban. Filmvetítés és beszélgetés Bódi Lászlóval, 
a �lm rendezőjével.

O December 10., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház Kézműve-
sek Házában.

O December 10., szerda, 16.30
Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár igazgatójának rendhagyó tár-
latvezetése a Weöres 100 – A megmozdult 
szótár című időszaki irodalmi kiállításban a 
Déri Múzeumban.

O December 10., szerda, 17 óra
Vidám verses zenés évbúcsúztató –  a 
Versbarát Kör és a Benedek Elek Könyvtár Ba-
ráti Körének közös rendezvénye a Benedek Elek 
Könyvtárban. Közreműködik az Anzix Együttes.

O December 10., szerda, 17 óra
Franci tükre – amikor egy lányregény 
megelevenedik. Heller Zsolt és Márkus 
Luca előadása az Újkerti Könyvtárban.

A Tájoló Tűzzománc Szakkör tárlata a Belváros Galériában látható december 
15-ig

Karácsonykor együtt a család, gyakoriak a rokonlátogatások. 
A vendéglátók igyekeznek kitenni magukért, ami hazánkban 
gyakran bőséges, zsíros étkezéseket, kiadós édességválaszté-
kot és alkoholfogyasztást jelent. A cukorbetegeknek ilyenkor 
kell a legnagyobb kihívással szembenézniük, hiszen 
diétájuk ekkor tartható a legnehezebben, nem 
könnyű ellenállni a kacsasült és a bejgli csábí-
tásának.

A korszerű diéta nem éhezést vagy a ked-
venc falatoktól való teljes tartózkodást jelent, 
hanem a mértékletességre hívja fel a figyelmet. 
Néhány alkalommal az egyébként pontosan betar-
tott diétában kisebb engedményeket tehetünk. Ne aggódjon, 
ha karácsonykor néhány alkalommal kissé magasabb vércuko-
rértéket mér, ez nem rontja a hosszú távú életminőségét, de a 
tartósan magas értékek kerülése feltétlen szükséges. 

Cukorbetegek karácsonya

Dr. Katona Éva Melitta
egyetemi docens, PhD
belgyógyász, diabetológus

Debrecen, Arany János u. 2/B fszt. 1.
Bejelentkezés: +36 30 2 999 659
www.diabetesdebrecen.hu

DIABETES
DEBRECEN
MAGÁNRENDELŐ

   Karácsonyi tippek cukorbetegeknek:
Az ünnepi fogások során bőségesen fogyasszon zöldséget, mér-
sékelje a zsíros ételeket.
Alkoholfogyasztás esetén a százaz pezsgőket és borokat része-
sítse előnyben. 
A rendszeres kiadós sétáról, testmozgásról ne feledkezzen meg.
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O December 10., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló az Újkerti Könyvtárban.

O December 10., szerda, 18 óra
Séfakadémia: Különleges karácsony.

O December 10., szerda, 19 óra
Ez volt, ez van. Fregoli Színház kabaré-előadá-
sa a VOKE Egyetértés Művelődési Központban. 

O December 10., szerda, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat. Balogh József zongoraestje a DE Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O December 11., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Két mese a 
hársfa alatt. Bérletes előadás. 10 és 14.00: 
Muzsikáltató. Játékos hangszerbemutató

O December 11., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O December 11., csütörtök, 15 óra
Diabétesz-karácsony a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O December 11., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O December 11., csütörtök, 16.30
Turizmus Klub a Benedek Elek Könyvtárban. 
Vezeti: Tóth Pál.

O December 11., csütörtök, 16.30
Pataki Erzsébet: Felkel a Hold. Könyvbe-
mutató a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O December 11., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O December 11., csütörtök, 17 óra
Újkerti közösségi karácsony a Delta Moziban 
az Újkerti Közösségi Ház csoportjaival.

O December 11., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés Oltai Katával a Modemben.  
A tárlatvezetés ingyenes, csak a kiállításra szóló 
belépőjegyet kell megváltani.

O December 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
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A születés: �lmvetítés és beszélgetés az Apolló moziban december 10-én



O December 11., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Csikóink. Nagy György 
2.-bérlet. 

O December 11–12., csütörtök–péntek, 19 óra
HOBO-est. Ady Endre: A föltámadás szo-
morúsága a Déri Múzeumban.

O December 11., csütörtök, 19.30
Nyitott Akadémia: Pál Feri. A lelki erő fejlesz-
tése – éltető spiritualitás a Lovardában.

O December 12–13.
ZOOM-2. Tér, hatalom és identitás viszo-
nyai a magyar �lmben. Konferencia a Deb-
receni Egyetem Brit Kultúra Tanszéke, a ZOOM 
�lmelméleti és �lmtörténeti könyvsorozat és a 
Modem rendezésében.

O December 12–13.
XXIV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó a 
Belvárosi Közösségi Házban. Megnyitó: decem-
ber 12-én, 17 órakor a Kossuth téren.

O December 12–13.
Zongoraverseny magyar szerzők műveiből 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 12., péntek, 10 óra
Luca-napi szöszmötölő. Játszóházi foglalko-
zás a Kismacsi Közösségi Házban.

O December 12., péntek, 10 óra
Adventi jótékonysági ruhaosztás az Újker-
ti Közösségi Házban. Ruhagyűjtés december  
12-éig az intézmény nyitvatartási idejében.

O December 12., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Bérletes előadás. Babusgató. Bölcsőszínház

O December 12., péntek, 13 óra
Wesselényi-lakótelepi adventi családi dél-
előtt a Tímárház Kézművesek Házában.

O December 12., péntek, 13.30
Nagyerdei adventi családi délelőtt a Hatva-
ni István Általános Iskolában.

O December 12., péntek, 15 óra
Adventi családi délután a Hajó tcai Óvodában.

O December 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 12., péntek, 16.30
Lakner Lajos irodalomtörténész Álomtöre-
dékek című rendhagyó tárlatvezetése a 
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban.

O December 12., péntek, 17 óra
Pengess, pengess, citerát, zeng Jézusnak víg 
nótát! Karácsonyi gyermekkoncert a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 12., péntek, 17 óra
Bolgár irodalmi zenés est a Delta Moziban.

O December 12., péntek, 18 óra
Séfakadémia: Áldott karácsony, I.

O December 12., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Csikóink. Bér-
letszünet.

O December 13–14.
Tartósélelmiszer-gyűjtés a Rotary Club szer-
vezésében a Malomparkban.

O December 13., szombat
Karácsonyi játszóház a Malomparkban.

O December 13., szombat, 10 óra
Adventi családi délelőtt a Dobozi-fényesud-
vari lakótelepen, a Pető� Emlékkönyvtárban.

O December 13., szombat, 10 óra
Csapókerti adventi családi délelőtt. Arany7 
karácsonyváró programsorozat a Csapókerti Kö-
zösségi Házban.

O December 13., szombat, 10 óra
Vénkerti adventi családi délelőtt a Vénkerti 
Általános Iskolában.

O December 13., szombat, 10 óra
Babráló. Hétvégi játszóházi program a Tímár-
házban.

O December 13., szombat, 10.30
Ákombákom alkotókör apróságoknak a Mo-
demben. 

O December 13., szombat, 14 óra
Nagymacsi adventi családi délután a Nagy-
macsi Közösségi Házban.

O December 13., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 13.
Ondódi krónika. Fotó- és dokumentumkiállí-
tás a település történetéről az Ondódi Közösségi 
Házban. Megnyitó: december 13., 15 óra.

O December 13., szombat, 15 óra
Józsai adventi családi délután a Józsai Kö-
zösségi Házban.

O December 13., szombat, 15óra
Ondódi adventi családi délután az Ondódi 
Közösségi Házban.

O December 13., szombat, 16 óra
Karikás-délután az I�úsági Házban. 16 óra: 
Játszóház, 17.30: Táncház.

O December 13., szombat, 16 óra
Adventi motolla a Homokkerti Közösségi 
Házban.

 O December 13., szombat, 16 óra
Adventi életmód családi délután a ha-
gyományok jegyében az I�úsági Házban. 
Tarot, asztrológiai életvezetési tanácsadás, 
bio�nomságok kóstolója, reiki, masszázs, fül-
gyertyázás.

O December 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 13., szombat, 19 óra
Szentpéteri Csilla és Vásáry André jóté-
konysági koncertje a Kölcsey Központban.

O December 13., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Csikóink. Bérletszünet.

O December 13., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.
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Fátyol Zoltán jubileumi kiállítása a Kölcsey Központban nyílt meg
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O December 13., szombat, 19 óra
Titus anatómiája, Róma bukása. A Csoko-
nai Színház előadása a Modemben.

O December 13., szombat, 19 óra
Elefánt / Óriás / Jurij / Lincoln Suckers az 
I�úsági Házban.

O December 14., vasárnap
Karácsonyi játszóház a Malomparkban.

O December 14., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti Tes-
co-parkolóban.

O December 14., vasárnap, 10 óra
Újkerti adventi családi délelőtt az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 14., vasárnap, 10 óra
A Szín-Báb Egyesület karácsonyi ünnepsé-
ge a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 14., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Babusgató.

O December 14., vasárnap, 10 óra
Karácsonyi játszóház a Déri Múzeumban.

O December 14., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás, III. a Kismacsi Kö-
zösségi Házban.

O December 14., vasárnap, 16 óra
Gyertyagyújtás a Kossuth téren. „a világban 
volt...” „Debrecenből Betlehembe” – a város-
háza elől 15.30 órakor, énekszóval, ismét útra 
kelünk a hagyományőrzőkkel és a bibliai soka-
sággal. A város karácsonyfájánál Pető Albert 
lelkész, a Baptista Egyház és Réz-Nagy Zoltán 
evangélikus lelkész, az Evangélikus Gyülekezet 
képviselői mondanak köszöntőt, majd közösen 
meggyújtják a harmadik gyertyát. Ez alkalom-
mal a baptista kórus énekel, majd a Debreceni 
Református Kollégium Általános Iskolájának 
adventi műsora teszi teljessé az ünnepet.

O December 14., vasárnap, 17 óra
Advent hangjai, III. a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O December 14., vasárnap, 17 óra
Karácsonyi ringató az I�úsági Házban.

O December 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 14., vasárnap, 18 óra
Gyertyafénykeringő. Karácsonyi 
Valceremónia a Kölcsey Központ Nagytermé-
ben.

O December 15., hétfő 
Adventi koncertek a Nagytemplomban. Da-
vid Bratton and the every praise Gospel 
Singers.

O December 15., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház. 

O December 15., hétfő, 10.45
A Hangbújócska-zenebölcsi ünnepi foglalkozá-
sa a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 15., hétfő, 14 óra
Adventi kézműves-délután. Arany7 kará-
csonyváró programsorozat a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 15., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban. Vizs-
gálóeljárások, -eszközök, -műszerek. Dr. 
Kovács Károly szülész-nőgyógyász előadása.

O December 15., hétfő, 18 óra
Egyetemi karácsonyi koncert az Elméleti 
Galériában. Közreműködik: DOTE Monteveredi-
kórus, Medicus kamarakórus, Lelkesek – a 
pszichiátriai intézet kórusa, Juhász Árpád szín-
művész és �ai.

O December 15., hétfő, 18 óra
Séfakadémia: Ízes karácsony.

O December 15., hétfő, 18 óra
Beszélgetős esték a Vojtina Bábszínház-
ban. Az eredendő kifejezésmód, a korai gyer-
mekrajz fejlődési folyamatának összehasonlító 
elemzése az én-érzetek alakulásával és az ősi 
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képzetekkel. Vendég: Platthy István. Házigazda: 
Láposi Terka.

O December 15., hétfő, 19 óra
Titus anatómiája, Róma bukása. A Csoko-
nai Színház előadása a Modemben.

O December 16., kedd
Led Zeppelin: Celebration Day – Live in 
London, 2007 az Apolló moziban.

O December 16., kedd
Sütikurzus a Séfakadémián.

O December 16., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Bérletes előadás. „Menjünk el a látásra!” 
Szertartásszínház.

O December 16., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O December 16., kedd, 13 óra
Szépkorúak karácsonya a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O December 16., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O December 16., kedd, 18 óra
Modem-�lmklub. Bob Fosse: Kabaré (1972).

O December 16., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O December 17., szerda
Életreform-karácsony az I�úsági Házban. 

O December 17., szerda
Vojtina Bábszínház: 9:15, 10.45 és 14 óra: 
„Menjünk el a látásra!” Szertartásszínház. 10 
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és 14 óra: Két mese a hársfa alatt. Bérletes 
előadás. 

O December 17., szerda, 14 óra
Mindenki karácsonya. Arany7 karácsonyváró 
programsorozat a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 17., szerda, 16 óra
Vidám évbúcsúztató – Zenés karácsonyi 

Újra betlehemes találkozó helyszíne lesz a cívisváros
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Parketta az Ön otthonába!
A PARKETTA CENTER termékkínálatában kiemelten fontos 
része van a valódi fából készült parkettáknak. Ezek közül 
az  e gyik legnépszerűbb a szalagparketta. Nem tévesztendő 
össze a műanyag laminált padlókkal. Több réteg fából készül,  
7 réteg nagy kopásállóságú Nano-lakkal kezelve a járófelület. 
Fektetése nem igé nyel speciális szakértelmet, akár házilag is 
lerakható. 

Üzletünk december hónapban egy nagy karácsonyi akcióval 
szeretné  megkönnyíteni az Önnek legjobban megfelelő 
szalagparketta kiválasztását. 

Ízelítő az akcióból:
· Tölgy vario már 3.690 Ft/m2

· Tölgy Palermo hobbi 2.990 Ft/m2

· Merbau hobbi 5.690 Ft/m2

· Gőzölt bükk vario 2.890 Ft/m2

Az árak az áfát tartalmazzák. 
Az akció december 23-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

www.parkettadebrecen.hu
E-mail: parketta.center@freemail.hu

Debrecen, Vámospércsi út 38. 
Tel.: (52) 416-916, (30) 9637-412, (30) 262-0987

Az akció december 23-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

www.parkettadebrecen.hu
PARKETTA CENTER

· Tölgy Palermo hobbi 2.990 Ft/m2

Az akció december 23-ig vagy a készlet erejéig érvényes.Az akció december 23-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

PARKETTA CENTER

est a Benedek Elek Fiókkönyvtárban. Közremű-
ködik a Szerenád zenekar.

O December 17., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O December 17., szerda, 18 óra
Séfakadémia: Karácsonyi klasszikusok.

O December 17., szerda, 19 óra
Csokonai Vitéz Mihály vendégül látja a 
múzsákat, II. irodalmi est a Déri Múzeumban. 
Szent István király intelmei Imre herceg-
nek. Újhelyi Kinga és Lukács Miklós előadásában.

O December 17., szerda, 19 óra
Déri Múzeum: Intelmek. Múzsák-bérlet.

O December 17., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Willy Russel: Shirley 
Valentine. Bérletszünet.

O December 18., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Bérletes előadás. „Menjünk el a látásra!” 
Szertartásszínház.

O December 18., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O December 18., csütörtök, 14 óra
Paci advent a Családsegítő Központ Paci Gyer-
mekjóléti Területi Irodájában.

O December 18., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O December 18., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O December 18., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 18., csütörtök, 18.30
Felnőtt múzeumpedagógiai foglalkozás a 
Modemben.

O December 18., csütörtök, 19.30
Karácsonyi koncert a Bartók Teremben. Köz-
reműködik: Szakács Ildikó, Kun Ágnes Anna, 
Kálmán László, Najbauer Lóránt, Kodály Kórus 
Debrecen, Kodály Filharmonikusok Debrecen. 
Vezényel: Antal Mátyás.

O December 19–20.
Hosszútávúszó Országos Bajnokság a Deb-
receni Sportuszodában.

O December 19., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Bérletes előadás. „Menjünk el a látásra!” 
Szertartásszínház.

O December 19., péntek, 15 óra
Karácsonyváró kézműves-foglalkozás a 
Pető� Emlékkönyvtárban.

O December 19., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 19., péntek, 17 óra
Karácsonyi gála a Csapókerti Közösségi Ház-
ban.

O December 19., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub az Újkerti Könyvtár-
ban. Téma: Boldogító jó cselekedetek.

O December 19., péntek, 18 óra
Séfakadémia: ,,Áldott Karácsony, II.”

O December 19., péntek, 19 óra
25 éves a Mezon és a Rocksuli! Közös jubi-
leumi parti az I�úsági Házban. Fellépnek a Me-
zonhoz, Rocksulihoz kötődő zenekarok.

O December 19., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Ratkó József: Segítsd a ki-
rályt! A Nemzeti Színház és a Csokonai Színház 
közös produkciója. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O December 19., péntek, 19 óra
Az Ölveti Blues Band 25 éves jubileumi 
koncertje a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 20-éig.
Advent jegyében. Kézműveskincsek ka-
rácsony szellemében a Józsai Közösségi 
Házban.
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PARKETTA CENTER

O December 20–21.
Nyitott városháza. Adventi kézművesvásár és 
-bemutatók a régi városházán.

O December 20., szombat
Karácsonyi játszóház a Malomparkban.

O December 20., szombat, 9.30
Karácsonyi ünnepség. A rátóti csikóto-
jás, az Abakusz Színjátszókör előadása a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O December 20., szombat, 10 óra
BAGE-karácsony az I�úsági Házban.

O December 20., szombat, 10 óra
Nyitott városháza karácsonyi programja. 
Kézművesvásár a régi városháza bejáratánál 
és emeleti folyosóján. 14 órától karácsonyváró 
kézműves-foglalkozás (angyalkakészítés).

O December 20., szombat 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 20., szombat, 15 óra
Séfakadémia: gyermekkurzus.

O December 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 20., szombat, 18 óra
DEBRECEN–RACIONET Honvéd fér� bajnoki 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O December 20., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Ratkó József: Segítsd a 
királyt! Thuróczy-bérlet. Víg Kamaraszínház: 
Donizetti: Rita. Mensáros-bérlet.

O December 20., szombat, 20 óra
Ghoscant / The Southern Oracle / Wasted 
Struggle az I�ház Dhrama Klubjában.

O December 21., vasárnap
Karácsonyi játszóház a Malomparkban.

O December 21., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt.

O December 21., vasárnap, 10 óra
Nyitott városháza karácsonyi programja 
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a Belváros Közösségi Házban. Kézművesvásár 
és -bemutatók a régi városháza bejáratánál és 
emeleti folyosóján. 11 órától karácsonyváró 
kézműves-foglalkozás (fenyőfadísz-készítés).

O December 21–22.
Tartósélelmiszer-gyűjtés a Rotary Club szer-
vezésében a Malomparkban.

O December 21., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás, IV. a Kismacsi Kö-
zösségi Házban.

O December 21., vasárnap, 16 óra
A Szupersztár Mazsorett- és Táncegyesü-
let karácsonyi gálája a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 21., vasárnap, 16 óra
Gyertyagyújtás a Kossuth téren. „és a világ 

általa lett...” A városháza elől induló menetben 
immár a betlehemi történet minden résztve-
vője szerepel. A város karácsonyfájánál Felföldi 
László római katolikus püspöki helynök és Ba-
logh Barnabás, a Református Szeretetszolgálat 
lelkész-igazgatója mondják el adventi gondo-
lataikat, meggyújtják a negyedik gyertyát, köz-
ben Debrecen �atal tehetségeit és az ortodox 
kórust hallhatjuk. A Szentföldről Debrecenbe 
a Kolping Család Egyesület segítségével jut 
el a betlehemi láng, melynek fénye minden 
család otthonába meghozza a béke és szeretet 
üzenetét. 

O December 21., vasárnap, 17 óra
Advent hangjai, IV. a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O December 21., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 21., vasárnap, 18 óra
Beatünnep – Illés 50 a Főnix Csarnokban.

O December 22., hétfő 
18 óra: Csokonai Színház: Ratkó József:  
Segítsd a királyt! A Nemzeti Színház és a 
Csokonai Színház közös produkciója. Honthy 
Hanna-bérlet.
19 óra: Víg Kamaraszínház: Gaetano. Doni-
zetti: Rita. Bérletszünet.

O December 22., hétfő, 19 óra
Adventi koncertek a Nagytemplomban. Vastag 
Tamás és a Veszprémi Légierő Bigbandje.

O December 23., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Budapest Klezmer Band. 
Karácsonyi koncert. Bérletszünet.

O December 24-éig
Karácsonyi vásár és karácsonyi játszóház a 
Malompark Bevásárlóközpontban. Információ: 
www.malompark.hu 

O December 26., péntek, 19 óra
A Neoton Família sztárjai. Karácsonyi 
nagykoncert a Főnix Csarnokban.

O December 27., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 27., szombat
15 óra: Csokonai Színház: A hattyúk tava. A 
Kijev City Balett előadása. Bsz.19 óra: Víg Kama-
raszínház: Istent a falra festeni. Csortos Gyu-
la-bérlet. 19.30: Csokonai Színház: A hattyúk 
tava. A Kijev City Balett előadása. Bérletszünet.

O December 27., szombat, 16 óra
Évzáró Modem-buli. Éjszakába nyúló 
összművészeti dzsembori tárlatvezetésekkel, 
múzeumpedagógiai programmal, családi ese-
ményekkel, irodalommal, zenével és Fűszer-
Csemegével. Koncertet ad az Egy Kiss Erzsi Zene. 
A kiállítóterek éjfélig lesznek nyitva. 
Részletes információk: www.modemart.hu

Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban

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
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O December 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 27., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O December 27., szombat, 19 óra
Tankcsapda 25 éves jubileumi koncert a 
Főnix Csarnokban.

O December 28., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Családi előadás. Őztestvérek. Családi előadás.

O December 28., vasárnap, 10.30
Sünkarácsony a Kölcsey Központban.

O December 28., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 28., vasárnap, 19 óra
Edda művek 40 éves jubileumi szuperkon-
cert a Lovardában.

O December 28., vasárnap, 19.30
100 Tagú Cigányzenekar ünnepi nagykon-
certje a Kölcsey Központban.

O December 29., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt. 
Családi előadás. Őztestvérek. Családi előadás.

O December 29., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Istent a falra festeni. 
Németh László-bérlet.

O December 29., hétfő, 19 óra
Hadházi László önálló estje a Lovardában.

O December 30., kedd, 15 és 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. Bsz.

O December 30., kedd, 19 óra
Előszilveszteri Zeneexpressz – Fásy-mulató 
a Kölcsey Központban.

O December 31., szerda
Fergeteges szilveszter a Hotel Lyciumban. 
Exkluzív gálavacsora Breitenbach Rezső chef 
ételeivel. Sztárvendég: Kocsis Tibor. 
www.hotellycium.hu

O December 31., szerda, 15 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Bérletszünet.

O December 31., szerda, 18 óra
Szilveszteri koncert. A SONUS ütőhangszeres 
együttes hangversenye a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O December 31., szerda, 19 óra
Szilveszteri bál a Csapókerti Közösségi Ház-
ban.

O December 31., szerda, 19 óra
Lovarda Szilveszter.

Láng Eszter képei a Csokonai-gimnáziumban láthatók december 31-ig

O December 31., szerda, 21 óra
Boldog új évet, Debrecen! Retró utcabál a 
Kossuth téren, meglepetés sztárvendéggel. 
Az éjféli koccintás előtt a polgármesteri kö-
szöntőt követően „Debrecen hangjaival” közös 
Himnusz-éneklés. A Nagytemplom harangjai 
fölzúgnak, és meglepetésekkel tarkított tűzijá-
ték veszi kezdetét. A tűzijátékot követően ismét 
fölpörög a retró utcabál, és hajnalig tart a tánc.

O Január 1., csütörtök, 16 óra
A Kodály Kórus újévi hangversenye a refor-
mátus Nagytemplomban. A belépés ingyenes.

O Január 4., vasárnap, 18 óra
DVSC-TVP-AQUATICUM–Fehérvár KC női ké-
zilabda-mérkőzés a Hódos-csarnokban.

O Január 10., szombat, 16 óra
Az égigérő fa. A Márkuszínház előadás a Köl-
csey Központban.
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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 
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Farkasházi Réka
és a Tintanyúl zenekar

családi koncertje

december 26. 1900december 26. 1100

FÁSY
MULATÓ

ELŐSZILVESZTERI

Vendégek:
Fásy Ádám, Fásy Zsüliett,

Zoltán Erika, Apostol, 
Zámbó Krisztián, Varga Viktor, 
Desperado, Lakatos Krisztián,

Bódy Csabi, Liszter Sándor 
és a Vadrózsák

december 30. 1800

JEGYEK VÁLTHATÓK: A FÓRUM DEBRECEN BEVÁSÁRLÓKÖZPONT INFORMÁCIÓS PULTJÁNÁL, A KÖLCSEY KÖZPONTBAN 
ÉS A HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ SZÉKHÁZÁBAN. ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.GAGPRODUKCIO.HU

ÜNNEPI KONCERTEK A KÖLCSEY KÖZPONTBAN!

Az újrahasznosítás művészete. 
Vargáné Leveleki Brigitta munkái
– I�úsági Ház, december 8-áig

A DMK Tűzzománc Szakkörének 
kiállítása
– Belvárosi Galéria, 15-éig

Zsombori Erzsébet selyemfestő képei
– Elméleti Galéria, 17-éig
Neszádeliné Kállai Mária csipke-  
és viseletkészítő, és Buka Csabáné 
csipkeverő
– Tímárház, 19-éig

Őszné Dr. Mester Krisztina 
nemezkészítő 
– Tímárház, 19-éig

Alexy Miklós kiállítása
– Csapókerti Közösségi Ház, 21-éig

A nagy háború
– Újkerti Közösségi Ház, 22-éig

Adventi kiállítás és vásár
– Hal Köz Galéria, 23-éig

Mini galéria
– I�úsági Ház, 31-éig

Karácsonyi és újévi képeslapok
– Malompark Bevásárlóközpont II. épülete, 

31-éig
Láng Eszter festőművész képei
– Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 

31-éig
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola 
kiállítása 
– Élettudományi Galéria, január 5-éig
Fátyol Zoltán jubileumi kiállítása 
– Kölcsey Központ, 11-éig
Surányi Gergő fotói
– Vojtina Bábszínház, 19-éig
Karácsonyi és újévi képeslapokból
– Malompark II. épület, február 1-jéig
Erwin Olaf: Körhinta
– Modem, 1-jéig
A festő dolga. Birkás Ákos képei 
– Modem, 8-áig
Weöres 100 – A megmozdult szótár
– Déri Múzeum, 28-áig
Kocsis László gra�kusművész 
Lélekfúga című kiállítása
–  a Benedek Galéria, 9-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

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

O Január 10., szombat, 18 óra
Lassú tűzzel guruló nap – A Sebő együttes 
koncertje a Kölcsey Központban.

ELŐZETES: 

O Január 13.–február 2.
Értékeink. A művelődési központ érem-, bé-
lyeg- és ásványgyűjtő köreinek kiállítása a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Január 14., szerda 19 óra
Szigeti József: A vén bakancsos és a �a a hu-
szár. A Körúti Színház előadása a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központban.

O Január 15., csütörtök, 19 óra
Joe Dipietro: A folyón túl Itália. Vígjáték a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Január 15., csütörtök, 19.30
Orosz trojka a Bartók Teremben. Közreműkö-
dik: Gyöngyösi Ivett, Kodály Filharmonikusok 
Debrecen. Vezényel: Kovács László.

O Február 8., vasárnap, 11 óra
Alma együttes koncertje a Kölcsey Központ-
ban. 9 órától ingyenes kézműves-foglalkozás a 
körfolyosón. 10 órától ringató foglalkozás.

O Február 18., szerda, 19 óra
Ződ posztó. Berecz András mesemondó 
estje a Kölcsey Központ Nagytermében.
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jegyrendelés: szervezes@csokonaiszinhaz.hu

Decemberi kínálatunk:

CSIKÓINK
mozgásszínház
december 11., 12., 13. 
Titus Anatómiája, Róma bukása
vérdráma
december 13., 15. 
Segítsd a királyt!
nemzeti dráma
december 19., 20., 22.
Budapest Klezmer Band
karácsonyi koncertje
december 23.
Istent a falra festeni
kocsmadráma
december 27., 29. 
Marica grófnő
sztároperett
december 29., 30., 31.
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Titus Anatómiája, Róma bukása
vérdráma
december 13., 15. 
Segítsd a királyt!
nemzeti dráma
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karácsonyi koncertje
december 23.
Istent a falra festeni
kocsmadráma
december 27., 29. 
Marica grófnő
sztároperett
december 29., 30., 31.



Télen is várja a látogatókat az állatkert a Nagy-
erdő fái alatti intézményben: vasárnaponként 
10 és 16 óra között tartalmas adventi prog-
ramokkal, december 27-én pedig a népszerű 
Állatok karácsonya programmal. Ez utóbbi során 
a látogatók részt vehetnek állatok közös eteté-
sén, madáretető-készítésen és szakvezetéssel 
kísért sétán. Mindezek mellett nem maradnak 
el a szokásos látványetetések sem: 10 órakor 
a kapucinus majmoknál, 11-kor a fehér kezű 
gibbonoknál, 10.30-kor a kétujjú lajhároknál, 
14.30-kor pedig a pápaszemes pingvineknél.

Különleges és nagyszabású koncert várja a blues 
és rythm and blues rajongóit december 19-én. Egy 
olyan debreceni zenekar lép fel a DMK Belvárosi 
Közösségi Házában (Kossuth u. 1.), mely már  
25 éve muzsikál. Igaz, meglehetősen változó felál-
lásban, hiszen az elmúlt negyed század alatt több 
mint harmincan megfordultak a bandában. Az Ölveti 
Blues Band 1989-ben, többéves nyugat-európai 
utca- és kocsmazenélés után alakult meg Amszter-
damban. Ám ettől függetlenül ízig-vérig debreceni 
csapatról van szó, akik nem véletlenül választották 
a koncert helyszínéül a Kossuth utcai közösségi há-
zat. Valamikor ez az intézmény IPK, az Ifjúságpoliti-
kai Klub néven volt közismert a városban, s nagyon 
sok koncertet tartottak itt, többek között az Ölveti 
Blues Band is gyakran színpadra lépett.

zootitkok
25 éve szól a blues
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Már a 47. festmény- és műtárgyárverését tartja a 
Villás Galéria december 6-án, szombaton 15 órától. 
Karácsonyi aukciójukon összesen 213 tétel kerül 
kalapács alá: 107 festmény és 106 műtárgy – ösz-
szesen 26 millió 241 ezer forint értékben.

A festmények főként 19. és 20. századi neves 
festők (például Czóbel Béla, Molnár C. Pál, vagy a 
debreceni Gáborjáni Szabó Kálmán és Holló László) 
alkotásai, a műtárgyak között pedig Fischer- és 
Zsolnay-porcelánfajanszok, bútorok és szobrok 
találhatók. Az árverésen szerepel két védett fest-
mény is, Johann Nepomuk Horrak Női portré és Sikó 
Miklós Női portré című alkotása. A legmagasabb 
áron induló tétel Kelety Gusztáv Nyári tája; ezt 1,9 
millióért kiáltják ki. A legalacsonyabb kikiáltási ára 
pedig egy ezüst fogvájótartó párnak van; ez 9 ezer 
forintról indul.

Ebben az évben is lesz karácsonyi kamaraárve-
rés: december 8-án, hétfőn 17 órától. Ezen festmé-
nyek, herendi porcelánok, ezüsttárgyak, bútorok és 
egyéb dísztárgyak kerülnek kalapács alá. Az induló 
tételek száma 276 darab, a kikiáltási ár pedig ösz-
szesen 4 755 800 forint.

Az aukciók anyagát a www.villasgaleria.hu címen 
lehet megtekinteni, illetve az árverés napjáig napon-
ta 9-től 18 óráig (szombaton és vasárnap is) a Bem 
téri Villás Galériában is.

Karácsonyi aukciók a Villás Galériában
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Ki ne szeretne minél több terméket a lehető legkedvezőbb áron megvásárolni? 
Ezentúl boltunk egyéni akcióin felül a Goods Market hálózat kínálta 

kedvezményekkel is szeretnénk vásárlóink kedvében járni.
 Látogasson el hozzánk és összekötve a hasznosat a kellemessel, 

tegye próbára szerencséjét!

A  
”
Köszönöm ABC” programja lehetővé teszi minden vendégünknek,  

hogy 3.000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén automatikusan  
részt vehessenek egy nyereményjátékon, amelyen  

havonta értékes ajándékokat sorsolunk ki tárgyi nyeremény,  
illetve ajándékutalvány formájában. 

A részletekért érdeklődjön személyesen üzletünkben,  
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Továbbra is várjuk szeretettel Debrecenben a Széchenyi utca 1. szám alatt  
hétköznap reggel 8 órától este 18 óráig, illetve szombaton 8-13 óráig.

HÁZTARTÁSI CIKKEK    •    MŰANYAGÁRU    •    VEGYIÁRU    •    ILLATSZER    •    ÉDESSÉG    •    JÁTÉK–AJÁNDÉK    •    SZEZONÁLIS TERMÉKEK
V E G Y E S I P A R C I K K  J E L L E G Ű  Ü Z L E T H Á L Ó Z A T

Sokaknak ismerős lehet üzletünk kirakatában is szereplő új logónk, 
hiszen immár mi is csatlakoztunk a sikeresen fejlődő  

Goods Market üzletlánchoz. 

hétköznap reggel 8 órától este 18 óráig, illetve szombaton 8-13 óráig.

Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!Kellemes Ünnepeket!

Amikor Virág, Zsó� és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelv-
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka 
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mind-
össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfe-
dezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsó� pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem 
veheti át diplomáját!) 

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelv vizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do-
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít-
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 
06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek  
bemutatója Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, 
HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és  21 990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:
O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett ( Kossuth u. 59.)
2014.  DECEMBER 12-ÉN (péntek) és  
DECEMBER 17-ÉN (szerda) 17-19 ÓRÁIG.

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!
Te is lehetsz nyelvzseni!

Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a világ egyik legsikeresebb nyelvtanulója!   
Eddig 13 középfokú nyelvkönyvet írt. Tanulnál a módszerével?
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O nagyterem
dec. 4–10. 15.45, 17.45  A Madagaszkár pingvinjei 
	 (6-án	13.30-tól,	7-én	és	8-án	nincs,	9-én	csak	15.45-től)
dec. 4–10. 19.45  Az éhezők viadala: A kiválasztott 1. rész 
	 (7-én,	8-án	és	9-én	nincs)
dec. 11–17. 15.45  Paddington 
	 (13-án	és	14-én	13.30-tól	is)
dec. 11–17. 17.45  A Madagaszkár pingvinjei
dec. 11–17. 19.45  Exodus: Istenek és Királyok 
	 (13-án	és	14-én	13.15-től	is,	16-án	nincs)
dec. 18. 00:01  A Hobbit – az öt sereg csatája
dec. 18–23. 15.30  Bogyó és Babóca 3. 
	 (20-án	és	21-én	14-től)
dec. 18–23. 17 óra  Exodus: Istenek és Királyok
dec. 18–23. 19.30  A Hobbit – az öt sereg csatája
dec. 25–31. 14.30, 19.30  A Hobbit – az öt sereg csatája 
	 (31-én	csak	14.30-tól)
dec. 25–31. 17.30  Éjszaka a múzeumban – A fáraó titka
jan. 2-7. 13.30  A Madagaszkár pingvinjei
jan. 2-7. 15.45, 17.45  Éjszaka a múzeumban – A fáraó titka
jan. 2-7. 20 óra  Vadregény

O soós imre-terem
dec. 4–10. 15.30, 20.30  Förtelmes főnökök 2. 
	 (4–én	és	8-án	nincs,	9-én	csak	15.30-tól)
dec. 4–10. 17.30  Csillagok között 
	 (7-én,	8-án	és	9-én	nincs)
dec. 11–17. 15.30  Az éhezők viadala: A kiválasztott 1. rész
dec. 11–17. 18 óra  Exodus: Istenek és Királyok
dec. 11–17. 20.30  Dumb és Dumber kettyó
dec. 18. 00.01  A Hobbit – az öt sereg csatája
dec. 18–23. 15.15  Paddington
dec. 18–23. 17.30  A Hobbit – az öt sereg csatája
dec. 18–23. 20.30  Dumb és Dumber kettyó
dec. 25–31. 14 óra  Éjszaka a múzeumban – A fáraó titka
dec. 25–31. 16 óra  Asterix – Az istenek otthona
dec. 25–31. 18 óra  Förtelmes főnökök 2.
dec. 25–30. 20 óra  Exodus: Istenek és Királyok 
jan. 2–7. 14 óra  Asterix – Az istenek otthona
jan. 2–7. 16 óra  Vatikáni múzeum
jan. 2–7. 17.30  A Hobbit – az öt sereg csatája
jan. 2–7. 20.30  A hetedik fiú

O deésy alfréd-terem
dec. 4–5. 16.00  Egy szerelem története: A nő
dec. 4–6. 18.15  Egy szerelem története: A férfi
dec. 4–6. 20.30  VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
	 (7-én,	8-án	és	9-én	nincs)
dec. 11–17. 16.30  Körberajzolva
dec. 11–17. 18.30, 20.30  Swing 
	 (13-án	és	14-én	13.30-tól)
dec. 18–23. 16 óra  Swing 
	 (13-án	és	14-én	14-től)
dec. 18–23. 18.15  Hogyan írjunk szerelmet?
dec. 18–23. 20.15  Eszeveszett mesék
dec. 25–31. 13.30  Asterix – Az istenek otthona
dec. 25–31. 15.30  Paddington
dec. 25–31. 17.45  Hogyan írjunk szerelmet?
dec. 25–30. 20.15  Válás francia módra
jan. 2–7. 13.45  Paddington
jan. 2–7. 16  Vadregény
jan. 2–7. 18.15  Válás francia módra
jan. 2–7. 20.15  Hogyan írjunk szerelmet?

Moziműsor
Filmek az Apollóban

Veszélyes lehet a  
lézeres szőrtelenítés
Nem elég hatékony, sőt veszélyes lehet a lézeres szőr-
telenítés, ha nem szakember csinálja.

Napjainkban majdnem mindennaposnak számít a 
lézeres technikával végzett végleges szőrtelenítő eljá-
rás. A speciális lézer energiája segítségével elpusztítják 
a szőrszálak gyökereit, ezáltal végleg meggátolják a 
nem kívánt szőrzet növekedését. A szőrtelenítő eljárást 
országszerte többnyire kozmetikai szalonokban végzik. 
A bőrgyógyászt kérdezzük: járhat-e veszélyekkel 
a lézeres szőrtelenítés?

– Az eljárás során, bár az alkalmazott kezelés ener-
giájának nagy része a szőrszálak gyökereiben nyelődik 
el, a bőr is károsodhat. Ha túlságosan kicsi energiájú 
lézerrel végzik a kezelést, nem fog kihullani a kezelt te-
rületen a szőrzet, tehát a kezelés hatástalan lesz. Ha a 
szükségesnél nagyobb energiamennyiséget használnak, 
olyan fokú égési sérülés keletkezhet a kezelt bőrfelüle-
ten, mely akár maradandó nyomot hagyhat. Valójában 
nem könnyű azt az energiamennyiséget eltalálni, mely 
– a kezelt bőrfelület egyedi érzékenységét figyelem-
be véve – már megfelelően hatékony, de még nem 
károsítja bőrünket. Bizonyos bőrgyógyászati kórképek 
esetén szigorúan ellenjavallt a kezelés elvégzése. 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

Azt javaslom mindenkinek, aki végleg szeretne 
végleg megszabadulni szőrszálaitól, olyan helyen 
végeztesse a kezelést, ahol megfelelő bőrgyógyászati 
felügyelet áll rendelkezésre. 

A debreceni Lézer Magánrendelő bőrgyógyászati 
szakrendelésén bőrgyógyász vizsgálja meg a kezelésre 
jelentkezőket; szakmai szempontok alapján dönt arról, 
milyen eljárást alkalmazzanak, ill. az alkalmazott lézer 
energiáját is a szakorvos állapítja meg. A jelentkezők 
választ kaphatnak valamennyi fölmerülő kérdésükre. 
Kétségtelen, hogy a bőrgyógyász által végzett eljárás a 
legbiztonságosabb és a leghatékonyabb. 

Ön is bejelentkezhet a Lézer Magánrendelő bőrgyó-
gyászati szakrendelésére, hogy végleg és biztonságban 
megszabaduljon nem kívánt szőrszálaitól.

A Lézer Magánrendelő a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar megyei szervezetével együttműködésben 
folytatja tevékenységét, és 2013-ban elnyerte „Az Év 
Támogatója” díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu

decemberi filmkavalkád

Paddington

istenek és királyok

a hobbit

A világ egyik leghíresebb történetében Mózest 
a fáraó lánya kimenti a Nílusból, és hercegként 
neveli fel. A férfi szembefordul az istenkirállyal, és 
– eleget téve az Úr akarátnak –, kivezeti a zsidókat 
a rabszolgasából. Ám az ígéret földjére már nem 
léphet be, mert gyilkolt... Ridley Scott mestere a 
grandiózus filmeposzoknak. Igazi sztárparádét trom-
bitált össze most is: többek között Christian Bale, 
Sigourney Weaver, John Turturro és Ben Kingsley 
varázsolják el nézőket ebben a káprázatos történel-
mi moziban, az Exodus: Istenek és Királyokban.

Elérkezett az idő, itt Az öt sereg csatája. Ez az a 
film, amiről nem érdemes beszélni: ezt látni kell. 
Aki szerette Peter Jackson Gyűrűk Ura-trilógiáját, 
az nyilván türelmetlenül várta az előzményfilmeket 
is. Elég, ha annyit mondunk: a Hobbit-sorozat lesz 
minden idők egyik legdrágább filmprodukciója?

A perui dzsungelben nőtt fel Paddington, a mackó, 
akit Lucy nénikéje abban a szellemben nevelt, hogy 
az izgalmas londoni életről álmodozzon. Amikor egy 
földrengés elpusztítja otthonukat, Lucy néni fel-
csempészi Paddingtont egy hajóra. A mackó egyedül 
érkezik meg Angliába, ahol a kedves Brown család 
átmenetileg befogadja. Paddington hamarosan elin-
dul megkeresni a felfedezőt, aki annak idején olyan 
nagy hatást tett Lucy nénire. Csakhogy a mackóra 
szemet vet egy sötét lelkű állatpreparátor, és hama-
rosan veszélybe kerül otthona és az élete is!
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Megfejtéseiket december 22-éig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a 

debrecen televízió  
az élő örökség  

című filmjéből sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Előző rejtvényünk helyes megfejtését 

beküldő szerencsés olvasóink:
Szabó Lajos Istvánné (Nagyerdei krt. 2.)

Vedres Tímea (Böszörményi út 68.)
Nyereményüket átvehetik  
a szerkesztőségünkben.

Veszélyes lehet a  
lézeres szőrtelenítés
Nem elég hatékony, sőt veszélyes lehet a lézeres szőr-
telenítés, ha nem szakember csinálja.

Napjainkban majdnem mindennaposnak számít a 
lézeres technikával végzett végleges szőrtelenítő eljá-
rás. A speciális lézer energiája segítségével elpusztítják 
a szőrszálak gyökereit, ezáltal végleg meggátolják a 
nem kívánt szőrzet növekedését. A szőrtelenítő eljárást 
országszerte többnyire kozmetikai szalonokban végzik. 
A bőrgyógyászt kérdezzük: járhat-e veszélyekkel 
a lézeres szőrtelenítés?

– Az eljárás során, bár az alkalmazott kezelés ener-
giájának nagy része a szőrszálak gyökereiben nyelődik 
el, a bőr is károsodhat. Ha túlságosan kicsi energiájú 
lézerrel végzik a kezelést, nem fog kihullani a kezelt te-
rületen a szőrzet, tehát a kezelés hatástalan lesz. Ha a 
szükségesnél nagyobb energiamennyiséget használnak, 
olyan fokú égési sérülés keletkezhet a kezelt bőrfelüle-
ten, mely akár maradandó nyomot hagyhat. Valójában 
nem könnyű azt az energiamennyiséget eltalálni, mely 
– a kezelt bőrfelület egyedi érzékenységét figyelem-
be véve – már megfelelően hatékony, de még nem 
károsítja bőrünket. Bizonyos bőrgyógyászati kórképek 
esetén szigorúan ellenjavallt a kezelés elvégzése. 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

Azt javaslom mindenkinek, aki végleg szeretne 
végleg megszabadulni szőrszálaitól, olyan helyen 
végeztesse a kezelést, ahol megfelelő bőrgyógyászati 
felügyelet áll rendelkezésre. 

A debreceni Lézer Magánrendelő bőrgyógyászati 
szakrendelésén bőrgyógyász vizsgálja meg a kezelésre 
jelentkezőket; szakmai szempontok alapján dönt arról, 
milyen eljárást alkalmazzanak, ill. az alkalmazott lézer 
energiáját is a szakorvos állapítja meg. A jelentkezők 
választ kaphatnak valamennyi fölmerülő kérdésükre. 
Kétségtelen, hogy a bőrgyógyász által végzett eljárás a 
legbiztonságosabb és a leghatékonyabb. 

Ön is bejelentkezhet a Lézer Magánrendelő bőrgyó-
gyászati szakrendelésére, hogy végleg és biztonságban 
megszabaduljon nem kívánt szőrszálaitól.

A Lézer Magánrendelő a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar megyei szervezetével együttműködésben 
folytatja tevékenységét, és 2013-ban elnyerte „Az Év 
Támogatója” díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu



2014.
dec. 5. –
2015
JAN. 10.

BOLDOG ÚJ ÉVET, DEBRECEN!
Utcabál és tűzijáték a kossUth-téren

ADVENT A CÍVISVÁROSBAN
Programok a főtéren és a városrészekben

debreceni korzó
Információs kiadvány
2014. december 5. –
2015. január 10.

 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, grafika: kocsis istván
 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: lapcenter kft.

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

Kigyulladtak az adventi 
fények Debrecenben  
(Kovács Tibor fotója)

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)

A céhes hagyomány január 10-én 14 órától újra 
megelevenedik a Kölcseyben! Tanúi lehetünk a 
mézeskalácsosok, bőrösök szorgoskodásának, vagy 
a kovácsok munkálkodásának, akik a szerelmeseket 
összekovácsolják. A Tímárház mesterei mellett ott 
lesznek az „új idők inasai”, a Beregszászi, a Brassai, 
a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari, a Könnyűipari, 
a Mechwart, valamint a Medgyessy-gimnázium és a 
Kós Károly szakközépiskola tanárai és diákjai. 

A Baltazár téren farsangi étkek, a körfolyosón a 
Langaléta Garabonciások vásári komédiái lesznek 
14 órától. Az égigérő fa című darabot 16 órától 
mutatja be a a Márkus Színház, 18 órától pedig a 
Sebő együttes ad koncertet.

O a magyar kUltÚra napját január 22-én 
ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban e napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. 
2015-ben Makovecz Imre műveiből összeállított 
kiállítás nyílik. Makovecz rajzai, tervei és megépült 
épületeinek fényképei mellett alkotásainak exkluzív, 
nagyméretű makettjeit is megcsodálhatja a közön-
ség március elejéig. 
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