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„Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek”
Idén is elérkeztek a végzős középiskolások csodálatos 
napjai.

A XIX. században Selmecbányáról elinduló szép 
diákhagyomány, a ballagás – a „Ballag már a vén 
diák” dallal, majd a XX. században az „Elmegyek, 
elmegyek”-kel – mára már életünk meghatározó 
részévé vált.

Április utolsó napjaiban éjszakánként felcsendülnek 
a régi és az újabb ballagódalok a kedves tanárok ab-
laka alatt, vagy az iskolák udvarán. A virágzó orgona 
illata, a langymeleg este, az egyszerre szomorú és 
vidám, éneklő és vonuló, lovas kocsin utazó diákok 
hozzátartoznak a májusfordulóhoz.

A ballagás édes-szomorú eseményei a több ezer 
végzőssel, a tízezres vendégsereggel, a rengeteg 
virággal az egész városunkat megérintik. Lévén Debre-
cen diákváros, Tiszántúl számos településéről érkeznek 
hozzánk ballagási vendégek. 

Május 5-étől aztán következnek az írásbeli érettsé-
gik, amelyek 2005 óta egyben felvételi vizsgák is azok 
számára, akik felsőoktatási intézménybe készülnek. 
Június elején az emelt szintű szóbeliken, a közepétől 
a hónap végéig a középszintű szóbeli vizsgákon kell 
teljesíteni hőseinknek. A százalékok és a pontok lassan 
felváltják a hagyományos osztályzatokat.

Még leírni is sok, ami a végzősökre vár! De olyan 
felejthetetlen élményeket szereznek ebben az idő-
szakban, amelyekre a későbbi diáktalálkozókon boldog 
örömmel emlékeznek vissza a lelkükben örök diákok.
Isten veletek, végzősök!
„Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor.”

Rózsavölgyi Gábor
az Ady Endre Gimnázium igazgatója
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Alföld
Légy turista otthon! Akár ez is lehet-
ne a mottója a Modem május 10-én 
nyíló kiállításának, mely az Alföldet 
állítja középpontba. Így együtt soha 
nem látott remekművek mesélnek 
történeteket az alföldi festészetről, 
a hagyományhűségről, a tájról, az 
emberről, s ezek kapcsolatáról. Nem 
akármilyen nagyságok képeit láthat-
juk a Modemben: Barabás Miklós, 
Than Mór, Lotz Károly, Munkácsy 
Mihály, Tornyai János, Tóth Meny-
hért és Mednyánszky László több 
meghatározó munkája mellett itt lesz 
Markó Károly emblematikus alkotása, 
A puszta is, mely 1853-ban készült. 
Külön fülkében kap helyet Csontváry 
Koszta Tivadar műve, a Vihar a nagy 
Hortobágyon, amelyet egy debreceni 
amatőr fotográfus, Haranghy György 
fényképeivel illusztrált, a Hortobágy-
ról szóló tudományos előadás ihletett. 
Festmények, fotóművészeti remekek, 
filmek: az Alföld című nagyszabású 
tárlat kétszáz év képzőművészetéből 
vonultat fel látványos történeteket.

Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejár… Ezt ének-
lik a ballagó diákok. Kissé hamisan, hamiskásan vigyo-
rogva, talán enyhén másnaposan is, és olykor el-elcsukló 
hangon. Mert egy 18-19 éves ember még nem felnőtt, 
akkor sem, ha annak látszik. S ha búcsút is emleget a 
dalban, meg azt, hogy az idő lejár, valójában fogalma sincs 
az egészről. Talán nem is érdekli. Csak az, hogy van, amikor 
a bulinak jön el az ideje, s van, amikor a vizsgának. Most 
például annak, hogy számot adjon mindarról, amit tanulni 
kellett a középiskolában. (Vagy kellett volna.) S a búcsú? 
Ugyan már, pár hét múlva majd elmegyünk kirándulni, 
nyáron lesz Campus, pár szalonnasütés, fogunk táncolni 
is, moziba megyünk, összegyűlik az egész banda. Az iskola 
meg kit érdekel. Nevetés, összekacsintások. Aztán eltelik 
egy év, két év, öt év. Jön az első érettségi találkozó.
A második, a harmadik. S lassan mérlegre kerül minden.
Ki mit tanult, ki mit tud, mennyit ér és mire vitte. (Ami, 
persze, nem feltétlenül ugyanazt jelenti!) Egyre több az 
évek száma, és egyre nehezebb, de egyre jobb visszaidézni 
mindent. Rájönni, milyen jó is volt, amikor még egyikünk 
sem vette komolyan, hogy előttünk az élet.

(sz)

Előttünk az élet

Iokaszté királynő
Nagy vonalakban a görög drámák köré 
szervezte a Csokonai Színház az idei éva-
dot, melynek egyik kiemelkedő eseménye 
lesz a Iokaszté királyné című bemutató. 
(Egyben ez az évad évad utolsó premierje 
is!) Nem akármilyen előadásra számít-
hatunk: a darabot 2009-ben a kanadai 
származású francia regény- és drámaíró, 

Nancy Huston írta egy svájci rendezőnő felkérésére. Bemutat-
ták Genfben, Montrealban – most pedig Debrecen következik. 
Az írónő kortárs megközelítésbe helyezi az oidipuszi alaptör-
ténetet, de a dráma főszereplői ezúttal a király körül élő nők: 
felesége, aki egyben az anyja is, valamint a lányai – egy nő 
szemével. Nancy Huston így vall erről: „tartottam magam a 
szophoklészi történet cselekményéhez, csak a nézőponton vál-
toztattam”. A címszerepet a direktor-színésznő, Ráckevei Anna 
fogja játszani, az előadást pedig a művészeti vezető, Gemza 
Péter rendezi.
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Körforgás Szalóki Ágival
Jó hír minden Cipity Lőrinc- és Gingalló-rajongónak: meg-
jelent Szalóki Ági új lemeze! A Körforgás olyan útravaló, 
amit sokan és sokáig hallgathatnak, forgathatnak, mindig 
találnak benne újat. Igazi családi album: zene és könyv 
ötvözete, melynek gerincét énekelt versek alkotják. Többek 
között József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, 
Erdős Virág, Jónás Tamás és Garaczi László költeményei 
csendülnek fel a lemezen. Ezek a versek-dalok gyerekek és 
felnőttek számára ismerős élethelyzetekről szólnak (utazás 
a villamoson, mi történik, ha lefagy a számítógép), de 
lehetőséget adnak a szerelemről, a születésről, a családról 
és az elmúlásról való beszélgetésekre is. Sokszínű a zene 
is: a magyar, a cigány, az afrikai mali és pigmeus, az indiai 
zenei hagyományok mellett a dzsessz és a könnyűzene 
világából is merít. Szalóki Ági május 9-én 18 órakor az 
Ifiházban is bemutatja a Körforgást a Születés hete ren-
dezvénysorozat keretében. Jegyek elővételben az Ifiházban 
(Simonffy u. 21.) és a Babamosoly boltban (Cegléd u. 11.) 
vásárolhatók 900, a koncert napján, a helyszínen pedig 
1500 forintért. A részvétel 14 éves kor alatt ingyenes! 

Halász Judit nélkül elképzelhetetlen a gyermeknap. Zenéjén generációk nőttek 
fel, s ha felcsendül bármelyik dalából egy taktus, rögtön folytatjuk tovább. 
Halász Judit dalai részévé váltak az életünknek. Varázslatos egyéniségével 
két koncerten is el fogja bűvölni a debreceni gyerekeket és felnőtteket ez a 
különleges előadó, aki május 25-én 11 és 15 órakor a Kölcsey Központban lép 
fel. E napon egyébként más programok miatt is érdemes felkeresni a Kölcseyt. 
9 órától kézműves-foglalkozások várják az érdeklődőket – az esélyterem-
tés jegyében, a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
szervezésében –, illetve a Helen Doron English, a Fecsegő és Tipegő családi 
napközi, a Palánta Gyermekfoglalkoztató Központ, a Varázspitypang Alko-
tó Műhely munkatársainak részvételével. 10 és 11 óra között pedig ajándék 
ringatófoglalkozást tartanak kisbabáknak, kisgyermekeknek hároméves korig!

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

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

jELENTKEZÉS FOLYAmATOSAN AUGUSZTUS 31-ig
Computer School Informatikai és
Gazdasági Szakképző Iskola
Debrecen, Péterfia u. 4. III. emelet   I   Tel: 52/533-328
E-mail: debrecen@computerschool.hu 
www.computerschool.hu
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Üdvözlet az indulónak: 1974-ben, 40 éve ezzel 
a címmel mutatta be Esterházy Péter ötöd-
éves matematikushallgatót és szövegeit az 
Alföld hasábjain Bata Imre. „Bárhogy is: igen 
meg voltam hatódva, ahogy fogtam az első 
Alföld-példányt az első megjelenésemmel. 
Akkor tehát most kezdődik, gondoltam talán” 
– emlékszik vissza Esterházy Péter az Alföld-beli debütálására. Az idei, 
immár 85. Ünnepi Könyvhét díszvendége június 12-én csütörtökön 11 
órakor nyitja meg a rendezvénysorozatot. Az Alföld Színpadnak és egyko-
ri alapítójának, Thúróczy Györgynek is figyelmet szentelnek a szervezők 
az idei könyvhéten: „Gyurka bácsi lemezes ládájá”-t 12-én 19 órától 
nyitják fel az emlékezők a Kölcsey Központban. A holokauszt-emlékévhez 
június 13-án egy emlékező sétával, 16-án 17 órától pedig Heller Zsolt 
Széfer, avagy az én zsidó negyedem című könyvének bemutatójával, ill. 
a Városi anzix CD-bemutatójával kapcsolódik a rendezvény. A további 
programokról, dedikálásokról információ a www.fonixinfo.hu oldalon.

Huszárvilág
Május 14–17. között ismét megrendezik a Simonyi-napokat – ez már 
sorrendben a 16. lesz. A programok gerincét a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban tartják május 17-én. A megnyitó 10-kor kezdődik Halász 
János államtitkár, Kovács Béla Lóránt igazgató és Papp Gyula főszervező 
köszöntőjével, a könyvtár előtt. Az intézményben lehet majd látni a
„Paripák” tárlatot, ill. az „Én és a lovam” fotópályázat kiállítását, 10.30-
tól papírszínházas előadást mutatnak be (A huszárból lett király), ill. 
katonadalok csendülnek fel, s lesz daltanulás és filmvetítés. 11 órától 
mini hadi tornát tartanak 3 fős csapatoknak (előzetes regisztráció alap-
ján), 14.30-tól pedig kerekaszta-beszélgetést Simonyi óbester debreceni 
szerepvállalásáról. A napot koszorúzás zárja a Simonyi-emléktáblánál, 
15.30-tól. Kiegészítő rendezvények: május 13., 14.30 óra: Fegyverek 
és rózsák. Huszárvilág háborúban és békében – felnőtteknek (Libakerti 
Könyvtár), 14., 15 óra: Tordon Ákos meséjének meseposztós feldolgozása 
(Petőfi-emlékkönyvtár), 15., 11 óra: Játékos vetélkedő alsósoknak, 15 
óra: Haditechnikák a 19. században – Gorzsás János előadása (Benedek-
könyvtár), 16., 16 óra: Fegyverek és rózsák. Huszárvilág háborúban és 
békében – gyerekeknek (Libakerti Könyvtár), 17.: Huszárparancs, négy 
betű. Rejtvényfejtő verseny (Józsai Könyvtár).

85. Ünnepi Könyvhét:
június 12. és 16.

között a Csapó utcai
sétálóövezetben.

Könyvünnep

A Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi 

Egyetem 
Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Kara
2014 szeptemberében is 

indítja üzleti mesterképzéseit.

MBA,
Marketing, 
Mûszaki

menedzser,
Pénzügy,

Számvitel,
valamint 

Vezetés 
és szervezés

mesterszakok.

– Egyetemi szintû (mester) diploma
két év alatt. 

– Átfogó üzleti és menedzsment-
mûveltség speciali zációs

lehetôségekkel. 
– Elektronikus és nyomtatott 

oktatási segéd anyagok minden 
tantárgyhoz.

– Levelezô mesterszakokon pénteki
vagy szombati óralátogatási 

lehetôség. 
– Válogatott oktatói gárdával, 
magas szintû kiszolgá lással 

várjuk hallgatóinkat!

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 
Telefax: (1) 463-1740

www.mesterek.bme.hu

53x245 mba_2013  2014.02.06.  15:58  Page 1
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A debreceni páros kolbász a cívis hagyományok világhírvivője. Mint Mazsu János történész, a Debreceni 
Értéktár Bizottság elnöke elmondta, el akarják indítani a hungarikummá nyilvánítását.

Ez a füstölt-főtt, jellegzetesen helyi eredetű csemege fogalom szerte a világon – miközben alig akad 
olyan város (különösen magyar!), melynek neve ott szerepelne az étlapokon Detroitban éppúgy, mint Syd-
neyben, s amelyet egyaránt számon tartanak a gasztronómia olasz vagy francia fellegvárai. A debreceni 
páros kolbászt feltételezetten már a 17. században is ismerték a debreceni nagyvásárokban megfordulók. 
Hosszú ideig marha és kisebb részben sertés húsából készült. Árusították cipóval, zsemlével, néha a híres 
debreceni füzéres pereccel is. Főzve és sütve, s mindig a debreceni határban termesztett csípős tormával 
együtt. A debreceni hírét német kereskedők is magukkal vitték, választási lehetőséget kínálva a frankfurti, a 
bécsi és bajor kolbászfélék mellé. Így vált a cívisvárosban készült étel ismertté debrezinerként a német te-
rületeken, illetve ott, ahova német közvetítéssel jutott el. A két világháború között már sertéshúsból készült, 
s ekkor már az 1894-ben alapított debreceni húsipari vállalkozás, a Debrecen Hús Zrt. elődje is gyártotta. 
A szakemberek szerint még mindig a helyben készített az igazi: nem puha, nem kemény, kellemesen lédús, 
paprikával és fokhagymával ízesített, nem száraz, nem zsíros, átmérője 30-34 milliméter, hossza 12 centi.

A Debreceni Értéktár Bizottság terve az, hogy még inkább ráirányítsák a figyelmet erre a csemegére, 
próbálják még inkább a köztudatban tartani a debreceni pároshoz kötődő programokkal, marketingakciókkal 
és egyéb kezdeményezésekkel.

Őseink hite
Ez a kiállítás a Szent Anna-székesegyházban látható, és az 1700-as évektől napjainkig 
tartó katolikus életet mutatja be. Anyagát képek, szobrok, liturgikus tárgyak alkotják.

A látnivalók sorából kiemelhetjük a Salamon bölcs ítéletét idéző klasszikus fest-
ményt, a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló oltárképet, vagy a tűfestéssel díszített, 
aranyhímzésű stólákat, ill. miseruhákat is. A tárlat legrégebbi darabja már több mint 
250 esztendős. Ezt a barokk monstranciát (liturgikus edényt) az egyik leghíresebb 
magyar műhelyben, Lőcsén készítette Szilassy János ötvösművész 1752-ben, néhány 
évvel a reformáció után felépült debreceni templom felszentelését követően. 

A nagyméretű, kivételes művészeti értékként számon tartott, aranyozott ezüst 
monstrancia talapzatán, egy fa árnyékában az alvó Jákob alakját látjuk, fölötte hatal-
mas kerub áll.

A fa lombkoronájának közepén helyezkedik el az oltáriszentséget tartó üvegezett 
ostyaház, melyben kövekkel kirakott hold alakú ostyatartó látható. Ezt díszes, csiszolt 
gyöngyökkel díszített, üdezöld koszorú övezi. A csúcson - az Atyaisten zománcképe 
fölött - ékkövekkel kirakott kereszt zárja a kompozíciót. Századokon át ebben helyezték 
ki az oltáriszentséget, és az ünnepi körmenetek fényét emelte. Imádkozott előtte az 
utolsó magyar királyi pár is. 

A tárlat szerdán, szombaton és vasárnap 9-től 12-ig és 14-től 17.30-ig látogatható. 
Csoportoknak - bejelentkezés esetén - más időpontban is.
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Finomságok
Ígéretes és ízletes progra-
mokat kínál a Hotel Lycium. 
A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel újra összeáll a 
világbajnok csapat! Május 9-én 
a II. világbajnok chefek éjsza-
káján öt világbajnok séf öt 
fogását lehet majd megkóstol-
ni. Pekándiófa füstjén készült 
borjúláb, almás tormahabbal 
és ropogós hónapos retekkel. 
Mascarponés mentás zöldbor-
só-krémleves borsócsírával, 
cukorborsóval és garnéla-
fagylalttal. Vörösborban 
lassan párolt omlós marha-
pofa, sült, friss gombákkal, 
burgonyaréteskével és préselt 
malaccsászár-kocka medve-
hagymás gerslirizottóval. Jól 
hangzik? S ez csak néhány 
fogás a világbajnok menüből. 

Június 21-én pedig Lázár 
séf lesz a Hotel Lycium ven-
dége: orosz estjén a grúz és a 
tatár konyha különlegességei 
is terítékre kerülnek!

Szeretem a feleséged
Szigorúan 16 éven felülieknek szól a Szeretem 
a feleséged, vagyis a feleségem című előadás 
május 30-án 19 órától a Lovardában. Többek 
között Pikali Gerda, Magyar Attila és Timkó 
Eszter próbál rájönni arra, hogy hogyan lehet 
felfrissíteni egy házasságot. Csináljuk hár-
masban? Vagy még többen? Négyesben? De 
hogyan? Erről szól ez a vidám, pikáns játék. 
Újdonság, hogy helyre szóló jegyeket lehet 
vásárolni az előadásra, melyről bővebb infor-
máció itt található: https://www.facebook.com/
lovarda.podium
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Főszerepben 
a cselló
A kiváló ifjú német mu-
zsikus, Gabriel Schwabe 
közreműködésével vendé-
geskednek a Pannon Fil-
harmonikusok Debrecenben 
május 17-én.

A koncertprogramban 
Orbán György, Dohnányi 
Ernő és Richard Strauss 
művei csendülnek föl, 
középpontban a csellóval, 
amelyen a számos nemzet-
közi verseny nyerteseként 
ismert fiatal szólista játszik 
majd. A Dél-Dunántúl kul-
turális életének egyik leg-
meghatározóbb együttese 
az év elején Európa legran-
gosabb koncerttermeiben 
aratott sikert, és állandó 
szereplője a budapesti 
zenei életnek is; ezúttal a 
cívisváros közönségét ké-
szül meghódítani, Bogányi 
Tibor vezényletével.

Kié az a fél pár cipő? Mi bűzlik Dániában? Hol vannak a norvégok? Kié a 
gyerek? Van gyerek? Jönnek a norvégok! Hol van Ofélia? Most akkor hogy 
is állnak a dolgok? – Nyomozás, izgalmak, szerelem, őrület, gyilkosság. 
Mert miről is szól Shakespeare drámája? Éppen ezekről... Csak jobban 
bele kell mélyülni. Az eredeti Hamlet nem az, aminek hittük. A Hamlet 
eleve bűnügyi történet, főszereplője, a királyfi ősidők óta egy feltétele-
zett apagyilkosság bizonyításáért nyomoz, melynek tétje a saját sorsa, 
élete... A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Az eredeti Hamlettel 
érkezik Debrecenbe. Emellett a Csokonai Színház műsorában több más 
vendégjáték is feltűnik májusban. Beregszászból, a debreceni nézők által 
is ismert és kedvelt színészek előadásában érkezik az Öngyilkosok klubja 
- melyet Olt Tamás rendezett -, Szatmárnémetiből a Rokonok, Sepsi-
szentgyörgyről pedig A per és a Kampf.
O Részletek: www.dehir.hu, www.csokonaiszinhaz.hu

Az eredeti Hamlet és társai
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Kell egy csapat!
A debreceni kézis lányok idei szereplése csalódást keltett, 
jövőre azonban átalakított csapattal feljebb kapaszkodná-
nak a bajnoki tabellán.

„A 9. hely nem cél, hanem elvárás!” Ezt mondta Makray 
Balázs ügyvezető, mikor kiderült, hogy a DVSC-TVP idén is 
az alsóházban kezdi a rájátszást. A lányok ennek megfele-
lően szerepelnek, csakhogy ezzel sem szurkoló, sem edző, 
sem vezető nem lehet elégedett.

Az előrelépés érdekében máris megkezdte a tárgyaláso-
kat a klub a leendő játékosokkal. Az már korábban eldőlt, 
hogy a Veszprémtől érkezik Pásztor Bettina. A junior-világ-
bajnokságon bronzérmet szerző kapus számára nem isme-
retlen Debrecen, hiszen a szatmárcsekei születésű lány a 
Loki utánpótláscsapatában védett korábban. Győrből érkezik 
a beálló Sirián Szederke. A 19 éves korosztályos válogatott 
tehetség a több játéklehetőség miatt távozik az ETO-tól a 
szerződése lejártával.

A klub tárgyal továbbá egy külföldi és egy magyar balát-
lövővel, valamint egy balszélsővel, de az ő nevük egyelőre 
nem hozható nyilvánosságra.

Ami a távozókat illeti, egyelőre annyi biztos, hogy 
Valovics Nóra és Ábrahám Szilvia a szezon végén elhagyja 
Debrecent.

Debreceni póló: idén is ötös!?
A sok sérülés és viszontagságok ellenére idén is a közvetlen élmezőny mögött végezhet a DVSE az OB I-es 
vízilabda-bajnokságban.

Varga Tamás edzőként is bizonyított. Ezt annak ellenére ki lehet jelenteni, hogy lapzártakor még nem 
lehetett tudni, hogy az ötödik vagy a hatodik helyen végez a Debrecen az élvonalban. Ez azt jelenti, hogy a 
nagy pólós hagyományokkal rendelkező, illetve a nagy pénzekkel megtámogatott csapatok mögött közvet-
lenül ott van a DVSE, immár évek óta. A Szolnok, Eger, Szeged nagy hármas mögött idén a Honvéd végzett 
még az első négyben, a középmezőnyben azonban a Vasas mellett – vitathatatlanul – a Debrecen a legjobb 
csapat. Hogy ötödik vagy hatodik lesz-e végül Varga Tamás együttese, az talán csak a presztízs szempont-
jából lényeges, hiszen tavaly sem volt pénz a nemzetközi indulásra, bár az elért ötödik hely feljogosította 
volna a csapatot az Európa Kupa-szereplésre. Persze, a presztízs nem lényegtelen szempont. Egy Vasast 
megelőzni már önmagában véve bravúr, főleg úgy, hogy a szezon nagy részében valamelyik kulcsjátékos 
mindig hiányzott a DVSE-ből.

május 9, 18 óra
DVSC-TVP–Eszterházy KFSC

17., 18 óra
DVSC-TVP–Veszprém



11

Debrecen Autóház Zrt.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 23-33., telefon: +36 52 500 222
fax: +36 52 474 669, info@debrecenauto.hu, www.debrecenauto.hu

FŐSZEREPBEN:

TE
TOVÁBBI SZEREPOSZTÁS:

A VOLKSWAGEN BEMUTATJA:

GOLF GTI    E-UP!    PASSAT ALLTRACK    TIGUAN    CC    CADDY MAXI    AMAROK

Az innováció élménye premier plánból.
Legyél Te a főszereplő és tesztelj hét, innovatív megoldásokkal és 
extrákkal teli modellt márkakereskedésünkben május 23-28. között!

Igazán különleges élményben lehet részed, mert a roadshow egyedi modell-
jeinek tesztelése közben személyes tapasztalatokat szerezhetsz a különféle 
Volkswagen innovációkról, mint például a TSI motorok, a DSG váltó, 
a 4Motion meghajtás vagy a BlueMotion technológia. 

A Volkswagen személyautók motorizáltságtól függő, 
kombinált átlagfogyasztása: 0,0-12,5 l/100 km, 
szén-dioxid-kibocsátása: 0-290 g/km.
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A hetedikre hajt a Loki! Bajnoki címből és Magyar Kupa-győzelemből is. Nem is lenne rossz egy duplá-
zás idén, az új Nagyerdei Stadion tiszteletére. Nem beszélnek róla, de valószínűleg ott bujkál a debreceni 
játékosokban, hogy az új stadion földszintjére megálmodott Loki Múzeumba bizony illene egy újabb trófeát 
szállítani ebben az évben is. Erre minden esélye megvan a DVSC-TEVA-nak, hiszen a bajnokságban és a 
Magyar Kupában is bőven összejöhet az újabb diadal. A bajnoki hajrában ráadásul kétszer is az új otthoná-
ban szerepelhet a Loki: május 10-én az Újpest és június 1-jén a Honvéd ellen, valószínűleg közel húszezres 
nézősereg előtt, ami újabb motivációt jelenthet, már ha önmagában a bajnoki cím nem lenne elég. Egyéb-
ként a két hazai meccs között is egy új stadionban játszik majd a Loki, mégpedig a Puskás Akadémia új 
otthonában, a Pancho Arénában. Ott viszont nagyon figyelni kell, mert a felcsútiak még a bennmaradásért 
harcolnak, foggal-körömmel és egyéb eszközökkel.

Ami a Magyar Kupát illeti, ott Diósgyőrön keresztül vezet a címvédő debreceniek útja a finálé felé.
Az ellenfél az Újpest vagy az MTK lesz. Ebben a sorozatban egyébként a mesterhármasra hajt a Loki.
2012-ben az emlékezetes MTK elleni fináléban – a 3–3-as eredményt követően – büntetőkkel 8–7-re győ-
zött a Debrecen, 2013-ban pedig a Győri ETO-t verte,  Coulibaly duplájával, 2–1-re. Zsinórban háromszor 
kupát nyerni – azért az nem lenne kis bravúr. Szóval: Hajrá, Loki!
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Pete László – akit zenészként, szervezőként is 
sokan ismernek – olyan közösséget akart létrehozni, 
mely egy csoportosuláson belül örökíti tovább a 
magyar tradíciókat, ahol egy helyen dolgozhatnak 
zenészek, táncosok, népművészek. Így jött létre 
a Pergő Hagyományőrző Műhely. A közösségen 
belül dolgozó, illetve szereplő hagyományőrzők 
már országosan is komoly elismertséget szereztek. 
A Bakator együttes például állandó szereplője a 
különféle helyi és megyehatáron túli rendezvények-
nek. De a közönség számára a Bürkös zenekar neve 
sem cseng ismeretlenül – őket például a márciusi 
nemzeti ünnep rendezvényein is hallhattuk.

Pete László szerint fontos szempont volt a műhely 
létrehozásakor, hogy ne egy névre, egy arculatra, 
egy csapatra, vagy egyetlen műfajra korlátozódjon a 
munkájuk. Azt szerette volna elérni, hogy a Pergő egy 
több szálon futó, összetett alkotói közösségé váljon. 
S hogy milyen közönsége lehet ezeknek a kezdemé-
nyezéseknek? – A magyar népzene ugyanúgy műkö-
dik, mint a pálinka. Ez utóbbit sem csak az idősek, 

Debrecen hangja
Jól megy az éneklés? Kipróbálnád magad a színpadon? Most itt a 
nagy lehetőség, hogy saját megyédben törj fel a nagyok közé! Ne 
habozz hát megragadni a mikrofont!

14–25 éves korú hajdú-bihari lakos vagy, és szeretnél fellép-
ni a virágkarnevál előestéjén a Kossuth téri nagyszínpadon az 
Abrakazabra együttes élő kíséretével, tízezrek előtt? Vagy csak 
egyszerűen azt szeretnéd, hogy felfigyeljenek rád egy országos 
tehetségkutató műsor „kémei”? Akkor küldj egy három percnél nem 
hosszabb MP3-felvételt a debrecenhangja2014@gmail.com címre, 
amelyből kiderülhet a szervezők számára, hogy akár te is lehetsz 
Debrecen hangja 2014-ben! Az üzenetben mutasd be magad né-
hány sorban, és feltétlenül adj elérhetőséget!
O Jelentkezési határidő: június 30.
O További részletek: www.fonixinfo.hu

hanem már a fiatalok is előszeretettel fogyasztják. 
Akik régen diszkózni jártak, most részt vesznek a 
hagyományőrző rendezvényeken, táncházakban. 
Fontos helyet foglal el az életükben a népzene és 
a néptánc, ami egyébként is nagyon könnyen képes 
magával ragadni. A csapatban vannak állandó 
tagok is – teszi hozzá Pete László –, de inkább az a 
jellemző, hogy folyamatosan új arcok jelennek meg. 
Ezzel rendszeresen bővítik a műhely kapcsolatrend-
szerét, a kulturális kínálat, a tartalom is színesebbé 
válik.

A műhely jövőre ünnepli alapításának ötödik 
jubileumát, s ebből a jeles alkalomból szeretnének 
egy igazi Pergő-ünnepet tető alá hozni, ami olyan 
lenne, mint egy nagyvásár, zsongással, kézműve-
sekkel, táncosokkal, népzenészekkel – vagy nyáron, 
vagy valamilyen ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolva. 
Addig pedig itt vannak a koncertek, a rendezvé-
nyek, a kiadványok: mint például a most készülő 
„lovaslemez”, amint Berecz András mesemondó és a 
Bürkös zenekar is szerepel.

Ingyenes ortopéd szakorvosi rendeléssel, ortopéd és kényelmi 
lábbelikkal várják a betegeket. 
Az orvosok és a szakemberek napjainkban sokat foglalkoznak a 
láb betegségeivel és a nehéz járással. Egyre többen keresik fel az 
orvost lábpanaszokkal, pedig ha több gondot fordítanának arra, 
hogy cipőik nemcsak a divatnak, hanem az egészségi és kényelmi 

szempontoknak is megfeleljenek, később számos panasz, betegség megelőzhető, orvosolható 
lenne. A vásárlók általában anyagi megfontolásból döntenek egy olcsó, gyengébb minőségű 
cipő mellett, mely aztán több probléma (pl. lábgombásodás, deformitás, lábizzadás) okozója 
lehet. Az ortopéd szakorvosok szerint már kisgyermekkorban oda kell figyelni a gyerekek lábára, 
mert a veleszületett hajlam, valamint később a nem megfelelő cipő használata is eredményezhet elváltozásokat. Az egyre 
tökéletesebb lúdtalpbetétek használatával, valamint a kényelmi és ortopéd cipők viselésével csökkenthetők a panaszok.
A Manuál Ortopéd Cipőszalon debreceni üzleteiben megrendelhető gyógycipők készítésénél az első és legfontosabb szem-
pont az egészség és a kényelem. De mindemellett az is nagyon fontos, hogy a lábbelik széles szín- és fazonválasztékban, 
az újdonságokat és a klasszikus vonalat ötvözve, kiváló minőségben készüljenek el, a vásárlók nagy megelégedésére. Leg-
újabb szolgáltatásként már egyedi lúdtalpbetéteket és cukros betegek részére cipőket is készítenek, valamint gyógyászati 
segédeszközöket is forgalmaznak. Minden egyes beteg lábáról méretet vesznek, és az ortopéd orvos szakvéleménye alapján 
készítik el az ortopéd és méretes cipőket. A fájós lábú betegeket ingyenes felnőtt és gyermek ortopéd szakrendeléssel várják 
a Manuál Ortopéd Szalonokban. 
O Ingyenes ortopéd szakorvosi rendelések a Manuál Ortopéd Cipőszalonokban
Debrecen, Bajcsy Zs. u. 3–5.  I  Tel.: (52) 454-323, 530-892  I  Nyitva: hétfő-péntek 8.30–16 óra  I  Rendelési idő: hétfő, csütörtök
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  Tel.: (52) 530-892  I  Nyitva: hétfő–szerda 7–15.30, csütörtök 7–18, péntek 7–15.30 óra
Rendelési idő: csütörtök 16–18 óráig  

LáBgONDOk, BeTeg LáBak
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Május 17.,
O 9-13 óra: vargakerti gyermeknap a 
Közép Utcai Óvodában. 
O 23., 10-12 óra: gyermeknap az Arany 
János téren.
O 24., 9-13 óra: az Ifjúság utcai óvodában; 
O 9–18 óra: a Liget téren; 
O 10–13 óra: az Ötholdas Pagonyban; 
illetve a Vezér utcai sportpályán; 
O 13.30–18 óra: a Józsapark és a Józsai 
Közösségi Ház előtti téren. 
O 30., 9–12 a Pósa utcai óvodában.
O 31., 9-12 óra: Wesselényi
lakótelepi családi délelőtt a Tímárházban; 
O 10–12 óra: a Homokkerti Közösségi 
Házban;
O 10-13 óra: gyermeknap a Kismacsi 
Közösségi Házban,
a Vénkerti Általános Iskolánál; 
a Gáspár György-kertben (Lisztes Tibor 
boltjánál), 

Városrészi családi programok 
Évek óta nagyon népszerűek Debrecenben a városrészi családi programok. Ezeken a 
rendezvényeken egyaránt jól szórakozhatnak a gyerekek és a felnőttek. Akik egyébként 
csak el-elsietnek egymás mellett a hétköznapokban (szomszédként, futó ismerősként), 
most akár le is ülhetnek, barátkozhatnak, ismerkedhetnek, közelebb kerülhetnek egy-
máshoz: valódi közösség alakulhat ki egy-egy környéken.

O 14-17: gyermeknap a dombosi óvodában, 
az Újkerti Közösségi Ház előtti téren; 
O 15–18 óra: a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

Június 1.,
O 14-18 óra: városrészi családi
juniális a Tócó-patak melletti
pihenőparkban (Károli Gáspár utca)
O 2., 9–12 óra: Hármashegyaljai gyermek-
nap.
O 7., 15-22 óra: XVI. csapókerti pünkösdi-
király-választás (Süveg utca).
O 14., 14-18 óra: családi juniális
az Ondód Jövőjéért Egyesület
Közösségi Házban
O 21., 10-17 óra: a tégláskerti játszótéren

Június 7.,
O 10–12 óra: gyermeknap a Lencz-telepi 
református templomban
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újabb szolgáltatásként már egyedi lúdtalpbetéteket és cukros betegek részére cipőket is készítenek, valamint gyógyászati 
segédeszközöket is forgalmaznak. Minden egyes beteg lábáról méretet vesznek, és az ortopéd orvos szakvéleménye alapján 
készítik el az ortopéd és méretes cipőket. A fájós lábú betegeket ingyenes felnőtt és gyermek ortopéd szakrendeléssel várják 
a Manuál Ortopéd Szalonokban. 
O Ingyenes ortopéd szakorvosi rendelések a Manuál Ortopéd Cipőszalonokban
Debrecen, Bajcsy Zs. u. 3–5.  I  Tel.: (52) 454-323, 530-892  I  Nyitva: hétfő-péntek 8.30–16 óra  I  Rendelési idő: hétfő, csütörtök
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  Tel.: (52) 530-892  I  Nyitva: hétfő–szerda 7–15.30, csütörtök 7–18, péntek 7–15.30 óra
Rendelési idő: csütörtök 16–18 óráig  

LáBgONDOk, BeTeg LáBak



DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK

június 17. - szeptember 20.

További színházi előadások és jegyvásárlás: www.debreceniszabadteri.hu

20. évad
Új helyszín

Június 17. (esőnap június 18.) 20:30 
Tapolcsányi Laura:
CSAKAZÉRTIS SZERELEM
Zenés színdarab az Első Emelet együttes dalaival – 
a Turay Ida Színház előadása

Június 23-24. (esőnap június 25.) 20:30
Robert Thomas:
NYOLC NŐ
Bűnügyi komédia – 
a Játékszín előadása

Június 21. (esőnap június 22.) 20:30 
Vaszary Gábor:
KLOTILD NÉNI
Bohózat három részben –
a Karinthy Színház előadása

Június 26. (esőnap június 27.) 20:30 
Marc Camoletti:
FRANCIA NÉGYES
Vígjáték két részben –
a Gergely Theáter előadása

Jegyek kaphatók még: Kölcsey Központ, Apolló mozi, Főnix Csarnok, Tourinform, Interticket hálózat
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Stadionünnep 
a Nagyerdőn
„Mindenki Budapestre!” Éveken keresztül skandálták a 
szurkolók ezt a rigmust, mikor a Loki nemzetközi meccset 
játszott akár a Bajnokok Ligájában, akár az Európa Ligá-
ban, mert Debrecenben eddig nem volt megfelelő stadion. 
Most már van!

Sokak szerint még az önmagában is szenzációs cso-
portkörben való szereplést is felülmúlhatta volna a Loki 
2009-ben a Bajnokok Ligájában, ha a saját stadionjában 
játszhatott volna. Azóta is mondják, hogy akár a pontszer-
zés is összejöhetett volna a Liverpool, Lyon, Fiorentina hár-
mas ellen. Csakhogy akkor még nem volt olyan létesítmény 
Debrecenben, ami az UEFA előírásainak megfelelt volna...

Idén azonban elkészült az új Nagyerdei Stadion, ami 
immár minden igényt kielégít, beleértve játékost, szurkolót, 
de még az UEFA ellenőreit is. Hej, de jó lenne most össze-
hozni egy csoportkörös szereplést a Bajnokok Ligájában!

Ehhez, persze, mindenekelőtt az kell, hogy a Loki 
megnyerje a bajnokságot. A hajrában nagy szükség lesz a 
szurkolók támogatására is. A hátralévő két hazai mecs-
csét már új otthonában, a Nagyerdei Stadionban játssza a 
DVSC-TEVA az Újpest, majd a Honvéd ellen. Ha önmagában 
az új aréna iránti kíváncsiság, vagy a csapat szeretete nem 
lenne elég ok arra, hogy mindenki a helyszínen üvöltse 
torkaszakadtából, hogy Hajrá, Debrecen, hát gondoljunk 
vissza a 2009-es Bajnokok Ligája-szereplésre, és szurkol-
juk ki az újabb nemzetközi bravúrt! Mert most már stadion 
van, de kell egy jó csapat, és ehhez kell sok szurkoló is!
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Kell egy stadion!
Emlékszünk még? A 21. század elején a DVSC már 
nem abban a tartományban szerepelt, ami a magyar 
első osztály veszélyzónája. Bajnoki címre esélyes, 
rendre dobogós helyen végző csapatként versenyzett, 
s egyúttal rendszeres szereplője lett a nemzetközi 
kupáknak. 

– Egyre inkább felerősödött az a közönségigény, 
hogy ne az Oláh Gábor utca viszontagságos viszonyai 
között kelljen versenyezni. Ne itt kelljen a labdarú-
gó-mérkőzéseket nézni, elszenvedve mindannak a 
hiányát, melyek odavezettek, hogy előbb-utóbb az 
Európai Labdarúgó-szövetségnek is szemet szúrt: 
az Oláh Gábor utcán ilyen körülmények között nem 
lehet nemzetközi tétmérkőzést rendezni. Ahogy egyre 
nyilvánvalóbbá vált az is, hogy itt már hazai bajnokit 
rendezni sem volt már sima ügy – idézte fel Krecz Ti-
bor, a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. kommuni-
kációs vezetője. – Tudjuk jól, hogy 2002 után a DVSC 
egyre inkább a magyar labdarúgás meghatározó 
csapataként működött. A Loki 2005-ben megszerezte 
első bajnoki címét. Ekkor pedig már határozott közön-
ségóhajként fogalmazódott meg, hogy a DVSC-nek 
minőségi otthona legyen. 

2010-ben állt elő az a döntési szituáció, amikor a 
magyar kormány határozottan állást foglalt amellett, 
hogy Debrecenben épüljön futballstadion. 2010 őszére 
állt össze egy projekt-előkészítő brigád, és 2011-től 
működik a stadionrekonstrukciós cég, mely 2012 
folyamán megterveztette-megtervezte a nagyerdei 
stadiont. A szükséges államigazgatási és közbeszer-
zési eljárások lezárulta után pedig 2013. január 29-én 
megmozdult a területen az első munkagép.

Aki az utóbbi 30-40 évben megfordult a 
környéken, láthatta, milyen volt korábban 
a Nagyerdő – s meg lehet nézni, most 
milyen. Emlékszünk még? Ott volt egy télen 
beton- és szemétkocsonyaként működő, 
csónakázónak titulált romhalmaz, ott volt a 
betonalkalmatosság az Új vigadónak, maga 
a szegény stadion és az elöregedett park.
S látjuk, most mi van ezek helyett? Ég és 
föld a különbség!
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A beruházás meghatározó elemeként tarthatjuk számon, hogy a 2013 
elején aláírt kiviteli szerződés minden részhatárideje pontosan teljesült. 
Ennek köszönhető, hogy határidőre minden készen lett, és nincs olyan 
elem, ami miatt azt kellene mondani, hogy minőségi problémák lennének 
a stadionnal. Nagyon fontos, hogy 2010 után az állami költségvetésben 
minden olyan döntést határidőre meghoztak az illetékesek, ami ahhoz 
kellett, hogy meglegyen a fedezete a stadionnak. Minden olyan költségve-
tési lépés megtörtént az államigazgatás felső szintjén, amelyek biztosí-
tották az összes forrást. Adminisztratív értelemben elmondható tehát, 
hogy zavartalanul folyt az építkezés. 

– Nézzék meg, hogy telt el a 2013 januárjától napjainkig tartó, körül-
belül 15 hónap – mondja Krecz Tibor. – Beton- és acélszerkezetekben, 
darabokban érkezett a Nagyerdő szívébe a stadion. Mindenféle közle-
kedési káosz, probléma nélkül. Minden gördülékenyen, a tervek szerint 
ment, és a 15 hónap alatt fel lehetett húzni a stadiont a területen. Ha 
ipari értelemben nézzük a stadiont, hogy az építkezés mit okozott, akkor 
látható az is, hogy minden helyreállítható, regenerálható. Nagyobb a 
zöldterület mennyisége, mint azt megelőzően volt. A rekonstrukció által 
érintett park területén az egyébként elkorhadt, elöregedett, gyakorlatilag 
elpusztult tölgyfák helyére ültetett fák száma pedig nagyobb, mint ami 
korábban volt.

15 hónap

Szigorú feltételek
Volt egy külső normatív feltétel, amely minden sorveze-
tőt meghatározott. Minden sorvezető azzal kezdődött: 
azért kell stadion, mert Debrecenben működik egy 
olyan csapat, amelyik nemzetközi versenykiírásokban 
szerepel. Annak nagyon komoly mennyiségi és minőségi 
kritériumai és feltételei vannak a mérkőzés helyszínnel 
kapcsolatban. 

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA rendkívül 
kemény feltételrendszert határozott meg. Létezik egy 
150-155 tételes kritériumlista, ennek minden pontjának 
meg kell felelni. Ebben benne van a nézőtér befogadó 
képessége, vagy az, hogy körben fedett lelátóval kell 
rendelkeznie a stadionnak. De az is, hogy a mérkőző 
csapatokat és a mérkőzésre érkező közönséget milyen 
komfortszinttel kell kiszolgálni. Mindezek maradéktala-
nul teljesülnek a stadionban.
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Levegőben vezetett 
járda
Még egy évvel ezelőtt is meghökkenést váltott ki a debreceni 
közönségből a levegőben vezetett járda, ami a stadiont körülvevő 
parkot kímélő, és a közönséget a stadionba könnyedén bejuttató 
rendszer. Ha nem lenne, akkor a park egész területén keresztbe-
kasba jönne mindenki, s ez az aljnövényzetre, a cserjékre nagyon 
rossz hatással lehetne... Enélkül valószínűleg a földszinten kellene 
belépni. Ha ott lépnénk be, akkor pedig minden bizonnyal megany-
nyi bejárat és lépcsőház lenne a stadionban, s akkor nem lehetne 
megvalósítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek azért fontosak, 
mert a stadion akkor is üzemel, ha ott éppen nincsen labdarúgó-
mérkőzés. 

A következő hónapokban fejeződnek be a Nagyerdei körút fe-
lőli nagy vendéglátó egység műveletei. Ennek a területe ad majd 
otthont Debrecen új téli szabadtéri műjégpályájának, ami már az 
első télen üzemelni fog. S ezek az egységek adnak majd otthont 
a déli oldalon a Loki-sörözőnek és a Loki-áruháznak.
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Jellegzetes
és egyedi
Hétköznapi körülmények között, 
nappali megvilágításban a sta-
dion már elnyerte fehér színét 
a homlokzatot borító membrán 
miatt. A homlokzatvilágítás 
rendszeréről már a megnyitó 
előtt is láthattak képeket az 
olvasók, és láthatták, hogy tet-
szőleges fényviszonyokat lehet 
teremteni a Loki, a nemzeti vá-
logatott, vagy Debrecen város 
szimbólumait tükröző módon.

Mindez abszolút egyedi ka-
raktert ad a stadionnak. Elté-
veszthetetlen. Annak idején egy 
finn UEFA-ellenőr fogalmazott 
úgy, hogy ez egy Robin Hood-
stadion, mert – Sherwoodhoz 
hasonlóan – egy erdőben van. 
Gyönyörű, jellegzetes, egyedi.

Bárhonnan jól lehet látni
20 500 fős a stadion befogadó képessége: ezer néző VIP-színvonalon,
19 ezer néző pedig nagyon jó körülmények között ülhet. Minden néző-
téri helyről kifogástalan a belátás a játéktérre. Minden nézőtéri helyen 
kényelmes székeken üldögélhet a néző, és – természetesen – minden 
hely fedett. Legfeljebb kifejezetten magas – 40 kilométer/per órásnál 
nagyobb sebességgel érkező – szélben csapó eső esetén fordulhat elő, 
hogy az első egy-két sorban probléma fordulna elő. 

A játékteret fényárba borító világításrendszer 2100 lux fényerőt képes 
kibocsátani. Ez bőven elegendő a HD minőségű esti tévéközvetítésekre.
A belső kiszolgálóterekben 14 büféblokkban 109 árusító hely van. Minden 
büféblokk mögött mellékhelyiségek találhatók hölgyek és urak, valamint 
fogyatékkal élők és kisgyermekes családok számára is. 

Mind a négy meghatározó szektornál külön lift áll a fogyatékosok, 
kerekes székkel közlekedők számára. 

A stadionban 23 olyan speciális páholy áll rendelkezésre, melyek 
hasznosítása a DVSC érdekeit szolgálja. Ide olyan tartós bérlőket várnak, 
akik folyamatos jelenlétükkel és pénzköltésükkel támogatják a DVSC 
üzleti és sportbeli sikereinek alapjait is.
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Május 1-jén Debrecenben szinte minden a stadi-
onról szólt. Egész napos, színes programsorozat 
zajlott az aréna körül (hintával, kirakodással, a Csík 
zenekarral és a Bikinivel többek között), s ezrek 
várták, hogy jöjjön az este, amikor végre be lehet 
jutni az arénába. Aki már járt itt korábban, annak 
is, aki most először lépett a „szentélybe”, annak is 
óriási élmény volt. Folyamatosan áramlott befelé a 
közönség: hölgyek, urak, gyerekek – kétségtelenné 
téve, hogy a stadionavató igazi családi program 
Debrecenben. Meg-megperdültek a dobok, zene 
szólt, olykor felzúgott „hajrá” – érezhető volt a 
felfokozott várakozás. 

Ahogy lassan sötétedett az ég, úgy lett egyre 
fényesebb az aréna, úgy kapcsoltak be egyre több 
lámpát. A pálya szélén igazi sztárparádé – többek 
között Radics Gigi, Heincz Gábor, Király Viktor – is-
merkedett a stadion gyepével. Bár 8 előtt szemer-
kélni kezdett az eső, ez nem számított, a fedett 
arénában várakozó közönség egyre hangosabban 

zsongott. Közben folyamatosan ment a vissza-
számlálás a két óriási kijelzőn, ahol az is lepergett 
filmszerűen, ahogy a stadion épült: 15 hónap,
3 percben. S ekkor hirtelen megállt az idő. Bosák 
Nándor római katolikus, Bölcskei Gusztáv reformá-
tus és Kocsis Fülöp görög  katolikus püspök kivonult 
a pálya közepére megáldani és felszentelni a stadi-
ont, majd Kósa Lajos polgármester és Orbán Viktor 
miniszterelnök átadták a létesítményt.

Szenzációs program, látványos show követ-
kezett ekkor. Tóth Vera, Heincz Gábor, Miklósa 
Erika, Sasvári Sándor, Keresztes Ildikó, Tóth Gabi, 
Radics Gigi, Király Viktor és Lou Bega  énekelt, a 
zenét a Kodály Filharmonikusok szolgáltatták, és 
az Abrakazabra, a Valcer pedig káprázatos koreo-
gráfiával emelte az est fényét. Nagyon sok ember 
nagyon színvonalas produkciójának köszönhetően 
volt igazán lenyűgöző ez az este.

A kultúrprogramot sportesemények követték, 
ahogy az elvárható egy stadionban: a DVSC piros és 
fehér csapata küzdött meg egymással. Dombi Tibor, 
a Bombázó most is „kiharcolt” és be is rúgott egy 
tizenegyest. S ahogy a korábbi eseményeket – az 
avatást, a köszöntőket, a koncerteket – a barátsá-
gos és szórakoztató mérkőzést is kiválóan lehetett 
figyelni a kijelzőn. Bármi is történt a pályán, csapat 
csak egy volt itt: csak a Loki!

Mi másra vonultak volna be, mint a Csillagok 
Háborújának dallamaira a magyar futball állócsil-
lagai a következő percekben: az 50-es mezt viselő 
Kondás Elemér ugyanúgy pályára lépett, mint Sallai 
Sándor, Paróczai Sándor, Pintér Attila vagy Mé-
szöly Géza is – s több nagynevű játékos. Az előző 
meccshez hasonlóan a Loki All-Star és a magyar 
válogatott All-Star gálamérkőzése is elbűvölte a 
közönséget.

O Fotók: nagyerdeistadion.hu, Gurbán György, Kovács 
Tibor, Nagy Gábor, Takács Péter Levente 
O Információk: Krecz Tibor kommunikációs vezető,
Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.
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„Debreceni emberek,
debreceni munkások erejéből 

épült fel Magyarország
legmodernebb stadionja.

A Loki igazi
oroszlánbarlangja lesz.”

Kósa Lajos polgármester

„A több tízezer tonna vas és 
acél, a több ezer teherautónyi 
beton nem áll össze magától 
egy ilyen lélegzetelállító 
építménnyé. Ehhez kellett 
az alkotó ember is. Ha 
megkérdezik, hol a stadion, 
akkor azt mondhatom, tisztelt 
debreceniek, hogy itt a stadion 
a Nagyerdőn, használják 
egészséggel!”

Orbán Viktor miniszterelnök

Az idő közben hűlni kezdett. Ugyan gyönyörű a május, de ez mégiscsak 
az első napja volt, kánikulát ilyenkor nem várhatunk még. Ennek ellené-
re az a sok ezer debreceni, aki itt töltötte az estéjét, olyan élményben 
részesült, amit soha nem felejt el. Hogyan is felejthetné, hiszen ahogy 
a fináléban felcsendülő tankcsapdás Loki-indulóban is elhangzott: „mi 
nem felejtjük el – bennünk a vér piros-fehér”.

Zene, ritmus, tánc, zöld gyep, lenyűgöző fények, zászlók – örömün-
nep: ez volt a május 1-je 2014-ben a debreceni Nagyerdőben, az ország 
legszebb stadionjában.



Bizonyos vonatkozásokban technikai újításokat és 
technikai többletet is tartalmaz a stadion. Mint tudjuk, 
a digitális televíziózás új normákat hozott a telekommu-
nikációba. A stadion mostani világításrendszere már a 
2016 januárjától ilyen típusú hatályos szabályoknak is 
megfelel.
Nagyon fontos kritérium – és teljesen természetes a 
stadiongazdáknak, valamint a klubnak is nagyon fontos 
–, hogy a kedves közönséget nívósan ki tudja szolgálni.
O A 20 ezer nézőtéri befogadóhelyből ezer minősített 
kategóriájú: extra díjért extra szolgáltatásokat kapnak 
az ott megjelenők. 19 ezer nézőtéri férőhelyre pedig az 
igaz, hogy a korábbi viszonyokkal vagy az Oláh Gábor 
utcával össze nem vethető módon kínálnak szolgáltatá-
sokat. 
O Kényelmes a bejutás, kényelmes a közlekedés, a stadi-
onon kívül és belül is.
O A stadionon belül a mellékhelyiségek elérhetősége és 
kapacitása, a rendelkezésre álló vendéglátóegységek 
száma és nívója olyan, hogy bátran el lehet mondani: a 
stadion kényelmes a nézők számára. Aki bent volt május 
elsején, az már meggyőződhetett róla, aki még nem volt 
bent, az majd jöhet, s meggyőződhet róla a későbbiek-
ben is! 
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Programok            időrendben

Shirley Valentine májusban is visszatér a stúdiószínházba – a címszerepben Majzik Edittel

23

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

O Május 5–10.
Madarak és fák hete a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Május 8–10.
Nagyon rövid filmek fesztiválja a 
Modemben. Információ: www.modemart.hu

O Május 8.–június 14.
Kántor Ágnes tárlata a Hal Köz Galériában.

O Május 8.–június 16.
Próbaidő – A Medgyessy Ferenc 
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
tárlata a Vojtina Bábszínházban.

O Május 8., csütörtök
Író-olvasó találkozó Nógrádi Gergellyel: 
8 órakor a Libakerti, 9.30-tól a Benedek Elek,
11-től a Józsai Könyvtárban. Téma: A bulvársajtó.

O Május 8., csütörtök
Születés hete az Ifiházban. 10 óra: Nagy 
babaklub. 10.30: Szülés utáni trauma. 
Ferenczi Beáta előadása. 11.30: Amit a 
császármetszésről tudni érdemes. Földiné 
Szőke Sarolta ea. 15 óra: Soluna-programok. 
A gyermekeket érintő stresszhatások és 
-kezelési lehetőségeik. Katona Márta ea.
16 óra: Császár utáni természetes szülés. 
Dr. Juhász Alpár Gábor ea.

O Május 8., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-
földön túl. 9.30, 11 és 13 óra: A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja.

O Május 8., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 8., csütörtök
14 óra: Víg Kamara Színház: Christian Paccoud: 
Artúr, a cipőhorgász. Mesebérlet. 19 óra: 
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Május 8., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Mundruczó Kornél: Delta (2005).

O Május 8–30., 17 óra
Alkotás újrahasznosított hulladékból 
– Vargáné Leveleki Brigitta kiállítása a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 8., csütörtök, 17.30
Szatyor a Homokkerti K.  Házban.

O Május 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 8., csütörtök, 19 óra
A férfiagy – avagy nincs itt valami 
ellentmondás? Közreműködik: Csányi 
Sándor a Kölcsey Központban.

O Május 8., csütörtök, 19 óra
Irodalmi est a Déri Múzeumban. 
Shakespeare: Szonettek. Rendező: Mercs 
János.

O Május 8., csütörtök, 19.30
Zene és költészet. Koncert a Bartók 
Teremben. Közreműködik: Kodály Kórus 
Debrecen, Kodály Filharmonikusok Debrecen. 

O Május 9–31.
Vesszővilág. Szatmári Ferenc kosárfonó 
és fonottbútor-készítő népi iparművész és 
családjának bemutatója a Tímárházában.

O Május 9., péntek
Születés hete az Ifjúsági Házban. 9 óra: 
Kineziológia – Stresszoldás. Rácz Beatrix 
előadása. 10 óra: Otthonszülés legálisan. 
Némethné Móni előadása. 11 óra: A hordozás 
története. Szabó Vera előadása. 12 óra: 
Beszélgetés otthon szült édesanyákkal.

O Május 9., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-
földön túl. 10 és 14 óra: Babusgató.

O Május 9., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré a Belvárosi Közösségi 
Házban. Km.: a Hortobágy Táncegyüttes.

O Május 9., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Május 9., péntek, 17 óra
A Kösöntyű-pályázatra érkezett munkák 
zsűrizése, díjátadása. Tárlat a Tímárházban.

O Május 9., péntek, 18 óra
Szalóki Ági „Körforgás” könyvének 
bemutató koncertje az Ifiházban.

O Május 9., péntek, 18 óra
II. világbajnok chefek éjszakája a Hotel 
Lyciumban. 

O Május 9., péntek, 20 óra
Mary Popkids / Ivan and the Parazol a 
Roncsban.

O Május 10–11.
Karszalagos nap a Vidámparkban.

O Május 10.–június 2.
Vincze Andrea Viktória képzőművész 
kiállítása az Élettudományi Galériában.

O Május 10.–június 14.
„…Nagy ég!” – Debrecen az alföldi 
festészet vonatkozásában. Kiállítás a Kölcsey 
Központban.

Meghatározó eleme a stadi-
onnak maga az arculata, az, 
ahogyan kinéz. Illeszkedik 
az erdőhöz, és erről most, 
májusban személyesen 
meggyőződhet a közönség, ha 
körüljárja: az erdő körülöleli. 
Ez egy igazi „zöldstadion”.



Programok            időrendben

Shirley Valentine májusban is visszatér a stúdiószínházba – a címszerepben Majzik Edittel
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Május 5–10.
Madarak és fák hete a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Május 8–10.
Nagyon rövid filmek fesztiválja a 
Modemben. Információ: www.modemart.hu

O Május 8.–június 14.
Kántor Ágnes tárlata a Hal Köz Galériában.

O Május 8.–június 16.
Próbaidő – A Medgyessy Ferenc 
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
tárlata a Vojtina Bábszínházban.

O Május 8., csütörtök
Író-olvasó találkozó Nógrádi Gergellyel: 
8 órakor a Libakerti, 9.30-tól a Benedek Elek,
11-től a Józsai Könyvtárban. Téma: A bulvársajtó.

O Május 8., csütörtök
Születés hete az Ifiházban. 10 óra: Nagy 
babaklub. 10.30: Szülés utáni trauma. 
Ferenczi Beáta előadása. 11.30: Amit a 
császármetszésről tudni érdemes. Földiné 
Szőke Sarolta ea. 15 óra: Soluna-programok. 
A gyermekeket érintő stresszhatások és 
-kezelési lehetőségeik. Katona Márta ea.
16 óra: Császár utáni természetes szülés. 
Dr. Juhász Alpár Gábor ea.

O Május 8., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-
földön túl. 9.30, 11 és 13 óra: A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja.

O Május 8., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 8., csütörtök
14 óra: Víg Kamara Színház: Christian Paccoud: 
Artúr, a cipőhorgász. Mesebérlet. 19 óra: 
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Május 8., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Mundruczó Kornél: Delta (2005).

O Május 8–30., 17 óra
Alkotás újrahasznosított hulladékból 
– Vargáné Leveleki Brigitta kiállítása a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 8., csütörtök, 17.30
Szatyor a Homokkerti K.  Házban.

O Május 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 8., csütörtök, 19 óra
A férfiagy – avagy nincs itt valami 
ellentmondás? Közreműködik: Csányi 
Sándor a Kölcsey Központban.

O Május 8., csütörtök, 19 óra
Irodalmi est a Déri Múzeumban. 
Shakespeare: Szonettek. Rendező: Mercs 
János.

O Május 8., csütörtök, 19.30
Zene és költészet. Koncert a Bartók 
Teremben. Közreműködik: Kodály Kórus 
Debrecen, Kodály Filharmonikusok Debrecen. 

O Május 9–31.
Vesszővilág. Szatmári Ferenc kosárfonó 
és fonottbútor-készítő népi iparművész és 
családjának bemutatója a Tímárházában.

O Május 9., péntek
Születés hete az Ifjúsági Házban. 9 óra: 
Kineziológia – Stresszoldás. Rácz Beatrix 
előadása. 10 óra: Otthonszülés legálisan. 
Némethné Móni előadása. 11 óra: A hordozás 
története. Szabó Vera előadása. 12 óra: 
Beszélgetés otthon szült édesanyákkal.

O Május 9., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-
földön túl. 10 és 14 óra: Babusgató.

O Május 9., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré a Belvárosi Közösségi 
Házban. Km.: a Hortobágy Táncegyüttes.

O Május 9., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Május 9., péntek, 17 óra
A Kösöntyű-pályázatra érkezett munkák 
zsűrizése, díjátadása. Tárlat a Tímárházban.

O Május 9., péntek, 18 óra
Szalóki Ági „Körforgás” könyvének 
bemutató koncertje az Ifiházban.

O Május 9., péntek, 18 óra
II. világbajnok chefek éjszakája a Hotel 
Lyciumban. 

O Május 9., péntek, 20 óra
Mary Popkids / Ivan and the Parazol a 
Roncsban.

O Május 10–11.
Karszalagos nap a Vidámparkban.

O Május 10.–június 2.
Vincze Andrea Viktória képzőművész 
kiállítása az Élettudományi Galériában.

O Május 10.–június 14.
„…Nagy ég!” – Debrecen az alföldi 
festészet vonatkozásában. Kiállítás a Kölcsey 
Központban.
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Szatyor, egyháztáji. Májusban több alkalommal, több helyszínen is lehet helyi termelőkkel 
és termékeikkel találkozni

O Május 10.–szeptember 21.
Alföld. Történetek kétszáz év 
képzőművészetéből. Kiállítás a Modemben.

O Május 10., szombat
Madarak és fák napja a Zsuzsi kisvasúttal.

O Május 10., szombat
Fülemülék éjszakája. Szakvezetéssel kísért 
éjszakai túra az állat- és növénykertben.

O Május 10., szombat, 9 óra
Kézműves-foglalkozás az Ifiházban. 

O Május 10., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban.

O Május 10., szombat, 10 óra
Hétvégi családi játszóház a Tímárházában.

O Május 10., szombat
Születés hete az Ifiházban. 10 óra: Felkészülés 
a szoptatás időszakára. Dr. Fehér Boglárka 
ea. 11 óra: Hipnoszülés. Schimcsig 
Nóra ea. Kanga-táncbemutató. 11.30: 
Divatbemutató, tombolasorsolás, börze.

O Május 10., szombat, 10.30
Alkotókör apróságoknak a Modemben.

O Május 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 10., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 10., szombat, 19 óra
Görög katolikus bál a Józsai Közösségi 
Házban.

O Május 10., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Thuróczy Gyula-bérlet.

O Május 10., szombat, 19.30
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat – 
Vajda János: Requiem. Ősbemutató a Szent 
Anna-templomban.

O Május 10., szombat, 20 óra
DVSC-TEVA–Újpest FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Május 10., szombat, 20 óra
Kerítésszaggatás: Diktátor / Benzin / Aces & 
Eights – koncertek a Roncsbárban.

O Május 10., szombat, 22 óra
Fűszer-csemege zenei fog. a Modemben.

O Május 11., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Május 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Égen-földön túl. Babusgató.

O Május 11., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai foglalkozás a 
Modemben: Rajzóra.

O Május 11–23., 11 óra
Maksai János festőművész „Színekbe 
rejtve” c. kiállítása DOTE Elméleti Galériában.

O Május 11., vasárnap, 17 óra
A Délibáb nótaegyüttes műsora a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 11., vasárnap, 19 óra
Víg Kamara Színház: Az eredeti Hamlet. 
A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 
vendégjátéka. Honthy Hanna-bérlet.

O Május 12., hétfő, 10 óra
Vojtina: Babusgató. Bölcsőszínház.

O Május 12., hétfő, 10.45
A Hangbújócska-zenebölcsi szülinapi 
délelőttje a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 12., hétfő, 15 óra
Sarkadi Gyula költő könyvbemutatója az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 12., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Május 12., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Mensáros László-bérlet. Víg Kamara 
Színház: Az eredeti Hamlet. A szabadkai 
Kosztolányi-színház vendégjátéka. Lontay 
Margit-bérlet. Horváth Árpád Stúdió: Márai 
Sándor: A gyertyák csonkig égnek. Bsz.

O Május 13., kedd 
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: A mezei és a házi 
egér. 10 és 14 óra: Égen-földön túl. 

O Május 13., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Május 13., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Május 13., kedd, 14.30
16. Simonyi-napok: Fegyverek és rózsák. 
Huszárvilág háborúban és békében. 
Előadás felnőtteknek a Libakerti Könyvtárban.

O Május 13., kedd, 15 óra
Az I. világháború előzményei. Gárdonyi 
Sándor történész ela. a Józsai Köz. Házban.

O Május 13–31., 17 óra
Bothné Dóra „Van bőr a képén” c. tárlata a 
Benedek Galériában. 

O Május 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Május 13., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat 
– Ittzés Tamás (hegedű) és Papp Rita 
(csembaló) hangversenye a
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Május 13., kedd, 19 óra
Anyák napi operettgála. Fergeteges 
operettshow a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában. Sztárvendég: Oszvald Marika.

O Május 13., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Iokaszté királyné. Tóth 
Árpád-bérlet. Víg Kamara Színház: Az eredeti 
Hamlet. A szabadkai Kosztolányi Dezső 
Színház vendégjátéka. Németh László-bérlet.

O Május 13., kedd, 20 óra
Modem kertmozi: Marjane Satrapi–Vincent 
Paronnaud: Persepolis.

O Május 14., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

Ízületi gyulladás. Az ízületek a nagyon érzékeny por-
cos felszínek védelmét szolgálják, amik saját vérke-
ringéssel nem rendelkeznek. Az ízületi fájdalom 
okai: gennyes gyulladás, autoimmun betegségek, 
vagy törés, ami eléri az ízületi porcot, vagy ízületi 
porckopások következtében jön létre.

Lumbágó. (Idegbecsípődés, paravertebrális infilt-
ráció.) A hát-, illetve derékizmok túlterhelése egy 
hirtelen, nem várt mozdulattal váltja ki magát a lum-
bágót. Így a csigolyák kis ízületeinek tokját és sza-
lagjait éri túl nagy terhelés. Okozhat még lumbágót 
a csigolyaízületek kopása is. Ekkor az adott csigolya 
hibás állása eredményezi a ideggyöki nyomást. Ez az 
izomzat folytonos feszüléséhez vezet. Ilyenkor ideg-
szálgyulladás is felléphet.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró 
www.csont-kovacs.hu

Ha folyamatosan ismétlődnek ezek a fájdalmak, 
akkor következik a porckorong előrecsúszása.

Vállízület-gyulladás kialakulásában elsődlegesen 
a stressz és feszült lelkiállapot játszik közre, ami 
akár néhány nap alatt is le tud játszódni. A vál-
lízületet jelentősen beszűkült mozgású artritisz 
jellemzi.

De ezeken túl egyre fiatalabb korban jelentkezik 
már a migrénes fejfájás, sérv, isiász, zsába is.
A legkeményebb migrénes fejfájást percek alatt 
meg lehet szüntetni az emberek 95 százalékánál.

Melyek a leggyakoribb betegségek, amikkel felkeresik
a csontkovácsot? S mik e betegségek kiváltó okai?

25

O Május 14., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 14., szerda, 14 óra
Szerelem, házasság, asszonysorsok a 
magyar paraszti társadalomban. Vajda 
Mária néprajzkutató előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Május 14., szerda, 15 óra
16. Simonyi-napok: A mézeskalács huszár a 
Petőfi-emlékkönyvtárban.

O Május 14., szerda, 17 óra
Szinbád hazamegy. Márai versei négy 
tételben – Pálfy Margit színművésznő 
előadóestje a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 14., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházában.

O Május 14., szerda, 17 óra
Versbarátkör a Benedek Elek Könyvtárban. 
Magyar Magda bemutatkozása.

O Május 14., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Antigoné. Ady Endre-bérlet.

O Május 14., szerda, 19 óra
Tavaszi színházi esték: A Bermuda-
háromszög botrány. Vígjáték a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 15., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 15., csütörtök, 11 óra
Nyeregbe, huszárok! Játékos vetélkedő 
alsósoknak a Benedek Elek Könyvtárban.

O Május 15., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 15., csütörtök, 14 óra
16. Simonyi-napok: Haditechnikák a 19. 
században. Gorzsás János ea. a Benedekben.

O Május 15., csütörtök, 14 óra
Egész-ségedre! Nyitott életmód a tavasz 
jegyében az Ifjúsági Házban.

O Május 15., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Hajdu Szabolcs: Fehér tenyér 

O Május 15–30., 15 óra
A fazekasfesztivál pályamunkáinak 
bemutatója a Tímárházában.

O Május 15., csütörtök, 17.30
Sikerült? – Varga József filmjének 
bemutatója az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 15., csütörtök, 17.30
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 15., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés a Szabadkézen a Modemben.

O Május 15., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara Színház: A lovasok.
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
vendégjátéka. Universitas-bérlet.

O Május 15., csütörtök, 19.30
Zenés utazás. Mendelsshon, Brahms és 
Dvořák művei. Koncert a Bartók Teremben. 

O Május 16., péntek
Morze. Koncert az Ifjúsági Házban.

O Május 16., péntek, 9 óra
Ruhabörze az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 16., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 16., péntek, 10 óra
16. Simonyi-napok: Huszárvilág. Előadás 
gyerekeknek a Libakerti Könyvtárban.

O Május 16., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban. 17.30-tól Szatyor Klub.

O Május 16., péntek
18 óra: Horváth Árpád Stúdió: Márai Sándor: 
A gyertyák csonkig égnek. Bsz. 19 óra: 
Csokonai Színház: Nabucco. Erkel-bérlet.

O Május 16., péntek, 20 óra
Fűszer-csemege: Korai’s Trancemission + 
Korai’s Banditos a Modemben.

O Május 17., szombat
Kelet Underground az Ifjúsági Házban.

O Május 17., szombat
Kredenc alkotói piac a Malomparkban.

[SP] Május 17., szombat
Kelet Kupa Atlétikai Ligaverseny a Gyulai 
Stadionban.

O Május 17., szombat
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti 
református gyülekezet templomának udvarán. 
Információ: (52) 516-983

O Május 17., szombat, 9 óra
Vargakerti gyermeknap a Közép utcai 
óvodában.

O Május 17., szombat, 10 óra
Otthonunk élővilága. Előadás az Ifiházban.

O Május 17., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – régi játékaink a 
Malomparkban.

O Május 17., szombat, 10 óra
16. Simonyi-napok – egész napos 
rendezvény a Méliusz-könyvtárban.
10 óra: Megnyitó. Paripák – kiállítás.
10.30: A huszárból lett király című népmese. 
Katonadalok. 12 óra: János vitéz – 
filmvetítés. 14 óra: Eredményhirdetések. 

Ízületi gyulladás. Az ízületek a nagyon érzékeny por-
cos felszínek védelmét szolgálják, amik saját vérke-
ringéssel nem rendelkeznek. Az ízületi fájdalom 
okai: gennyes gyulladás, autoimmun betegségek, 
vagy törés, ami eléri az ízületi porcot, vagy ízületi 
porckopások következtében jön létre.

Lumbágó. (Idegbecsípődés, paravertebrális infilt-
ráció.) A hát-, illetve derékizmok túlterhelése egy 
hirtelen, nem várt mozdulattal váltja ki magát a lum-
bágót. Így a csigolyák kis ízületeinek tokját és sza-
lagjait éri túl nagy terhelés. Okozhat még lumbágót 
a csigolyaízületek kopása is. Ekkor az adott csigolya 
hibás állása eredményezi a ideggyöki nyomást. Ez az 
izomzat folytonos feszüléséhez vezet. Ilyenkor ideg-
szálgyulladás is felléphet.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró 
www.csont-kovacs.hu

Ha folyamatosan ismétlődnek ezek a fájdalmak, 
akkor következik a porckorong előrecsúszása.

Vállízület-gyulladás kialakulásában elsődlegesen 
a stressz és feszült lelkiállapot játszik közre, ami 
akár néhány nap alatt is le tud játszódni. A vál-
lízületet jelentősen beszűkült mozgású artritisz 
jellemzi.

De ezeken túl egyre fiatalabb korban jelentkezik 
már a migrénes fejfájás, sérv, isiász, zsába is.
A legkeményebb migrénes fejfájást percek alatt 
meg lehet szüntetni az emberek 95 százalékánál.

Melyek a leggyakoribb betegségek, amikkel felkeresik
a csontkovácsot? S mik e betegségek kiváltó okai?
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O Május 14., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 14., szerda, 14 óra
Szerelem, házasság, asszonysorsok a 
magyar paraszti társadalomban. Vajda 
Mária néprajzkutató előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Május 14., szerda, 15 óra
16. Simonyi-napok: A mézeskalács huszár a 
Petőfi-emlékkönyvtárban.

O Május 14., szerda, 17 óra
Szinbád hazamegy. Márai versei négy 
tételben – Pálfy Margit színművésznő 
előadóestje a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 14., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházában.

O Május 14., szerda, 17 óra
Versbarátkör a Benedek Elek Könyvtárban. 
Magyar Magda bemutatkozása.

O Május 14., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Antigoné. Ady Endre-bérlet.

O Május 14., szerda, 19 óra
Tavaszi színházi esték: A Bermuda-
háromszög botrány. Vígjáték a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 15., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 15., csütörtök, 11 óra
Nyeregbe, huszárok! Játékos vetélkedő 
alsósoknak a Benedek Elek Könyvtárban.

O Május 15., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 15., csütörtök, 14 óra
16. Simonyi-napok: Haditechnikák a 19. 
században. Gorzsás János ea. a Benedekben.

O Május 15., csütörtök, 14 óra
Egész-ségedre! Nyitott életmód a tavasz 
jegyében az Ifjúsági Házban.

O Május 15., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Hajdu Szabolcs: Fehér tenyér 

O Május 15–30., 15 óra
A fazekasfesztivál pályamunkáinak 
bemutatója a Tímárházában.

O Május 15., csütörtök, 17.30
Sikerült? – Varga József filmjének 
bemutatója az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 15., csütörtök, 17.30
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 15., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés a Szabadkézen a Modemben.

O Május 15., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara Színház: A lovasok.
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
vendégjátéka. Universitas-bérlet.

O Május 15., csütörtök, 19.30
Zenés utazás. Mendelsshon, Brahms és 
Dvořák művei. Koncert a Bartók Teremben. 

O Május 16., péntek
Morze. Koncert az Ifjúsági Házban.

O Május 16., péntek, 9 óra
Ruhabörze az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 16., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 16., péntek, 10 óra
16. Simonyi-napok: Huszárvilág. Előadás 
gyerekeknek a Libakerti Könyvtárban.

O Május 16., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban. 17.30-tól Szatyor Klub.

O Május 16., péntek
18 óra: Horváth Árpád Stúdió: Márai Sándor: 
A gyertyák csonkig égnek. Bsz. 19 óra: 
Csokonai Színház: Nabucco. Erkel-bérlet.

O Május 16., péntek, 20 óra
Fűszer-csemege: Korai’s Trancemission + 
Korai’s Banditos a Modemben.

O Május 17., szombat
Kelet Underground az Ifjúsági Házban.

O Május 17., szombat
Kredenc alkotói piac a Malomparkban.

[SP] Május 17., szombat
Kelet Kupa Atlétikai Ligaverseny a Gyulai 
Stadionban.

O Május 17., szombat
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti 
református gyülekezet templomának udvarán. 
Információ: (52) 516-983

O Május 17., szombat, 9 óra
Vargakerti gyermeknap a Közép utcai 
óvodában.

O Május 17., szombat, 10 óra
Otthonunk élővilága. Előadás az Ifiházban.

O Május 17., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – régi játékaink a 
Malomparkban.

O Május 17., szombat, 10 óra
16. Simonyi-napok – egész napos 
rendezvény a Méliusz-könyvtárban.
10 óra: Megnyitó. Paripák – kiállítás.
10.30: A huszárból lett király című népmese. 
Katonadalok. 12 óra: János vitéz – 
filmvetítés. 14 óra: Eredményhirdetések. 

Ízületi gyulladás. Az ízületek a nagyon érzékeny por-
cos felszínek védelmét szolgálják, amik saját vérke-
ringéssel nem rendelkeznek. Az ízületi fájdalom 
okai: gennyes gyulladás, autoimmun betegségek, 
vagy törés, ami eléri az ízületi porcot, vagy ízületi 
porckopások következtében jön létre.

Lumbágó. (Idegbecsípődés, paravertebrális infilt-
ráció.) A hát-, illetve derékizmok túlterhelése egy 
hirtelen, nem várt mozdulattal váltja ki magát a lum-
bágót. Így a csigolyák kis ízületeinek tokját és sza-
lagjait éri túl nagy terhelés. Okozhat még lumbágót 
a csigolyaízületek kopása is. Ekkor az adott csigolya 
hibás állása eredményezi a ideggyöki nyomást. Ez az 
izomzat folytonos feszüléséhez vezet. Ilyenkor ideg-
szálgyulladás is felléphet.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró 
www.csont-kovacs.hu

Ha folyamatosan ismétlődnek ezek a fájdalmak, 
akkor következik a porckorong előrecsúszása.

Vállízület-gyulladás kialakulásában elsődlegesen 
a stressz és feszült lelkiállapot játszik közre, ami 
akár néhány nap alatt is le tud játszódni. A vál-
lízületet jelentősen beszűkült mozgású artritisz 
jellemzi.

De ezeken túl egyre fiatalabb korban jelentkezik 
már a migrénes fejfájás, sérv, isiász, zsába is.
A legkeményebb migrénes fejfájást percek alatt 
meg lehet szüntetni az emberek 95 százalékánál.

Melyek a leggyakoribb betegségek, amikkel felkeresik
a csontkovácsot? S mik e betegségek kiváltó okai?
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14.30: Kerekasztal-beszélgetés. 15 óra: 
Koszorúzás a Simonyi-emléktáblánál.

O Május 17., szombat, 10 óra
16. Simonyi-napok: Rejtvényfejtő verseny a 
Józsai Könyvtárban.

O Május 17., szombat, 14 óra
Decathlon családi futás. Információ: 
www.debrecenikilometerek.hu

O Május 17., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 17., szombat, 16 óra
Pünkösd hava – Karikás délután 
játszóházzal és táncházzal az Ifjúsági Házban.

O Május 17., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 17., szombat, 18 óra
Szent György-bál a Józsai Közösségi Házban.

O Május 19–30., 8.30–11.30
Számítógépes tanfolyam haladóknak a 
Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Május 17., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. Medencezárás: 00.30.

O Május 17., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Nabucco. Latinovits-bérlet.

O Május 17., szombat, 19.30
A Pannon Filharmonikusok koncertje a 
Bartók Teremben.

O Május 17., szombat, 20 óra
Zanzibár/ Szupersztráda a Roncsbárban.

O Május 18., vasárnap
Múzeumi világnap a Hortobágyon. 
Információ: (52) 589-000

O Május 18., vasárnap
Babaruhavásár a Hódos Imre-csarnokban.

O Május 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

O Május 18., vasárnap, 16 óra
A kanyargó Tisza partján. Nótagála a 
Lovardában.

O Május 18., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika: A DE Zeneművészeti Kar 
gitár szakának műsora a Kölcsey Központban.

O Május 18., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 18., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: William Shakespeare: 
Rómeó és Júlia. Shakespeare-bérlet.

O Május 18., vasárnap, 19 óra
A Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar 
koncertje a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Válogatás Mozart, Beethoven és 
Schubert műveiből. 

O Május 19., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: A mezei és a házi egér. 

O Május 19–21., hétfő–szerda, 13.30
Delta mozi: Gladiátorok gyöngye. 
Információ: (52) 439-866.

O Május 19., hétfő
14 óra: Víg Kamara Színház: Christian Paccoud: 
Artúr, a cipőhorgász. Jókai Mór-bérlet.
19 óra: Csokonai Színház: Nancy Huston: 
Iokaszté királyné. Horváth Árpád-bérlet.

O Május 19., hétfő, 17.30
D. Karádi Katalin újságíró könyvbemutatója 
(Amerika magyar szemmel és a Félig Amerika) 
a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 19., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Május 19., hétfő, 18 óra
DVSC–Veszprém Barabás KC női 
bajnoki kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Május 20., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Május 20., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl.
A mezei és a házi egér. 

O Május 20., kedd
14 óra: Víg Kamara Színház: Christian Paccoud: 
Artúr, a cipőhorgász. Mesebérlet.
19 óra: Csokonai Színház: Nancy Huston: 
Iokaszté királyné. Universitas-bérlet

O Május 20., kedd, 15 óra
Újkerti teadélután az Újkerti Közösségi 
Házban. Zene, tánc, tombola, szórakozás az 
anzX Zenekarral.

O Május 20.–június 10., 17 óra
A Miskolci Fotóklub természetfotói a Józsai 
Közösségi Házban. Megnyitja: Szabó Antónia 
fotó- és képzőművész.

O Május 20., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Május 21.–június 13.
Az év természetfotósa, 2013 – Kiállítás a 
Belvárosi Galériában.

O Május 21., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 21., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 21., szerda, 10 óra
Víg Kamara Színház: Christian Paccoud: Artúr, 
a cipőhorgász. Mesebérlet.

O Május 21., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházában.

O Május 22., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 22., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 22., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Vranik Roland: Fekete kefe (2006). 

O Május 22., csütörtök, 15 óra
Nyugdíjas Klub a Benedek Elek Könyvtárban. 
Vendég: Ugron Zsolna.

O Május 22., csütörtök
15 óra: Víg Kamara Színház: Christian Paccoud: 
Artúr, a cipőhorgász. Mesebérlet.



A projekt megvalósítása során 
83 alkalommal,
155 órában 1340 fő vett részt a 
foglalkozásokon.

A projektben vállalt
tevékenységek köre: 

1. Havi szakkör
2 db Kézműves
mesterségek megismerése 
1 db Mentalhigiénés
foglalkozás 
1 db Közlekedési ismertek

2. Heti szakkör
6 db Népi játszóházi
foglalkozás 
1 db Bőrműves szakkör
1 db Szövő szakkör
6 db Tűzzománc szakkör
4 db Fazekas szakkör
1 db Origami szakkör
3 db Játszóházi foglalkozások
8 db Környezetvédelmi szakkör
2 db Báb szakkör
3 db Drámapedagógiai szakkör
1 db Zenei foglalkozás
1 db Rajztanoda

3. Témahét
2 db egészséghét
1 db Ismerjük meg
környezetünket!

4. Témanap
1 db Hangszervarázs
2 db Madárbarátok
2 db Debrecen öröksége 

5. Verseny
2 db Népdaléneklési verseny 
A projektben 12 együttműködő 
partner vett részt:
1. ÁCHIM ANDRÁS UTCAI ÓVODA
2. ALSÓJÓZSAI
KEREKERDŐ ÓVODA
3. SZENT EFRÉM 
GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁ-
SI INTÉZMÉNY
4. BÁRCZI GUSZTÁV EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY
5. BENEDEK ELEK
ÁLTALÁNOS ISKOLA
6. CSAPÓKERTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
7. DEBRECENI EGYETEM 
KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
8. VEGYIPARI
SZAKKÖZÉPISKOLA
9. DEBRECENI HATVANI
ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
10. MÁTYÁS KIRÁLY
ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA
11. NÉMETH LÁSZLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTA-
TÁSI INTÉZMÉNY
12. SINAI MIKLÓS UTCAI
ÓVODA JERIKÓ UTCAI
TAGINTÉZMÉNYE

Az együttműködés erősíti a 
nevelési-oktatási intézmé-
nyekkel való partnerséget a 
formális oktatást kiegészítő 
tanórán kívüli és szabadidős 
kompetenciafejlesztő progra-
mok révén.

Az 1 éves projekt fenntartási 
kötelezettsége 5 év. Ez alatt az 
időszak alatt a DMK minden 
együttműködő partner számá-
ra kötelezően 1-1 programot 
valósít meg.

„Befejeződött a Debreceni Művelődési Központ TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0190 
azonosító számú projektje, amelyet a „Kulturális intézmények részvétele a tan-
órán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati kiíráshoz készített: 
„Paletta” gyermekek és fiatalok személyiségének fejlesztése, kreativitásuk, 
képességeik kibontakoztatása a Debreceni Művelődési Központ szabadidős tevé-
kenységei által.

A projekt célja az volt, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális 
oktatásba és szerepük erősödjön a kulturális tudás átadásában, továbbá a közoktatásban résztvevő 
gyerekek, tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli szabadidős nem formális és informális nevelését és 
oktatását támogassák, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésével 
helyi és országos szinten. A tevékenységek közvetlen célcsoportjai az óvodai nevelésben és iskolai 
oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók voltak. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 25.553.135 Ft. A projekt időtartama: 2012. október 1.-2014. március 31.
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19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Willy Russell: 
Shirley Valentine. Bérletszünet.

O Május 22., csütörtök, 16.30
A hónap műtárgya a Modemben.

O Május 22., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 22., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 22., csütörtök, 19.30
R. Scsedrin: A lepecsételt angyal. 
Ortodox liturgikus kórusmű a Szent Anna-
székesegyházban a Kodály Kórussal.

O Május 23., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl.

O Május 23., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré. Pünkösdi táncház és 
kézműves-játszóház a Belvárosi Köz. Házban.

O Május 23., péntek
14 óra: Víg Kamara Színház: Artúr, a 
cipőhorgász. Mesebérlet. 18 óra:  Csokonai 
Színház: Vajda János: Don Perlimplín/ Don 
Cristóbal. Rajz János-bérlet. 19 óra: Horváth 
Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O Május 23., péntek, 15 óra
Szavamat adom – Irodalmi-közéleti délután 
az Újkerti Könyvtárban. Vezeti: Rózsa Dezső.

O Május 23., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Május 23., péntek, 14 óra
Gyermeknap az Arany János téren

O Május 23.–június 16., 17 óra
A Tájoló tűzzománc-szakkör és a Palmetta 
ötvöszománc-szakkör közös évadzáró 

kiállítása az Újkerti Közösségi Házban. 
Megnyitja: Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója.

O Május 23., péntek, 17.30
Hangszeres népzenei bemutató a Déri 
téren.

O Május 23., péntek, 19 óra
Modem térmozi: Szabó István: Az ajtó (2012).

O Május 23., péntek, 20 óra
Kerekes Band / Bohemian Betyars – 
koncertek a Roncsbárban.

O Május 24–25.
Gyermeknap a Hortobágyon.

O Május 24., szombat
DSC-SI kincskereső sportnap az Oláh Gábor 
utcai Sportcentrumban.

O Május 24., szombat, 9 óra
Gyermeknap a Liget téren.

O Május 24., szombat, 9.30
Gyermeknap az Ifjúság utcai óvodában.

O Május 24., szombat, 10 óra
Nagyerdei gyermeknap az Ötholdas 
Pagonyban.

O Május 24., szombat, 10 óra
Református Egység Fesztivál a Kossuth 
téren, az Emlékkertben és a Déri téren.

O Május 24., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban.

O Május 24., szombat, 10 óra
Gyermeknap a Vezér utcai sportpályán.

O Május 24., szombat, 10 óra
Családi játszóházi program a Tímárházában.

O Május 24., szombat, 13.00
Gyermeknap a a Józsai Könyvtárban 
Józsaparkban és a Közösségi Ház előtti téren.

O Május 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 24., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 24., szombat, 17 óra
Szikomor illata – az Amaraja Tánccsoport 
hastáncbemutatója a Belvárosi Köz. Házban.

O Május 24., szombat, 17.30
Modem térmozi: Jankovics Marcell: Az ember 
tragédiája (2011).

O Május 24., szombat, 19 óra
Borbély Szilárd-emlékest a Déri 
Múzeumban. A Csokonai Színház előadása.

O Május 24., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Vajda János: Don 
Perlimplín/ Don Cristóbal. Honthy H.-bérlet.

O Május 24., szombat, 20 óra
Blind Myself/Apey and the Pea/
Balckhoney – koncertek az Ifiházban.

O Május 24., szombat, 20 óra
Kaukázus-koncert a Roncsbárban.

O Május 25., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Május 25., vasárnap
Gyermeknap a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Május 25., vasárnap
Gyermeknap az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 25., vasárnap
Gyermeknap a Zsuzsi kisvasúttal.

O Május 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Égen-földön túl. Családi előadás.

O Május 25., vasárnap, 11 óra
A magyar kard napja – vívástörténeti 
kiállításmegnyitó, szablyavívó iskolák 
bemutatója a Déri téren.

O Május 25., vasárnap, 11 és 15 óra
Halász Judit gyermeknapi koncertje a 
Kölcsey Központban.

O Május 25., vasárnap
11 óra: Gyereknap a Modemben.
16 óra: Eleőd Ildikó tárlatvezetése.

O Május 25., vasárnap, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

A 2013-as év legszebb természetfotóiból nyílik tárlat a Belvárosi Galériában május 21-én. 
Itt lesz Máté Bence képe is, a Tányérajkúak
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O Május 25., vasárnap, 19 óra
A Helyőrségi Zenekar koncertje a Déri 
téren.

O Május 26., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 

O Május 26., hétfő, 14 óra
Idősek a fiatalok szemével – Rendezvény a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 26., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Május 26., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Latinovits Zoltán-bérlet. Víg Kamara 
Színház: Kampf. A sepsiszentgyörgyi
M Studio vendégjátéka. Nagy György-bérlet.

O Május 27., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Május 27., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A mezei és a házi 
egér. 

O Május 27., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Május 27., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Május 27., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Don Perlimplín/ Don 
Cristóbal. Németh László-bérlet. Horváth 
Árpád Stúdió: Hét randi. Bsz. Víg Kamara 
Színház: Kafka: A per. A sepsiszentgyörgyi
M Studio vendégjátéka. Tóth Árpád-bérlet.

O Május 27., kedd, 20 óra
Modem kertmozi: Adam Elliot: Mary és Max.

O Május 28., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 28., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 28., szerda
14 óra: Víg Kamara Színház: Artúr, a 
cipőhorgász. Mesebérlet. 19 óra: Csokonai 
Színház: Móricz: Rokonok. A Szatmárnémeti 
Északi Színház vendégjátéka. Szabó Magda-
bérlet. 19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Márai:
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Május 28., szerda, 16.30
Bombák földjén – virtuális séta a 
légitámadás sújtotta Debrecenben. – 
Horváth Attila előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Május 28., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházában.

O Május 29.–június 4.
XXXII. magyar sajtófotó-kiállítás a Kölcsey 
Központban.

O Május 29., csütörtök
Kincsek játéknapja az Oláh Gábor utcai 
Sportcentrumban.

O Május 29., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. Bérletes előadás. 

O Május 29., csütörtök
10 és 14 óra: Víg Kamara Színház: Christian 
Paccoud: Artúr, a cipőhorgász. Mesebérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Márai Sándor:
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Május 29., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 29., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Végh Zsolt: Uristen@menny.hu. 

O Május 29., csütörtök, 17.30
Szatyor ter. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Május 29., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 30., péntek
Szeretem a feleséged. Vidám, pikáns 
előadás a Lovardában.

O Május 30., péntek, 10 óra
Családi délelőtt a Homokkerti K. Házban. 

O Május 30., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 30., péntek, 14 és 16 óra
Alkotás újrahasznosított hulladékból 
papírfonással, papírmasé-technikával a 
Csapókerti K. Házban. Bemutató foglalkozás 
14-tól gyerekeknek, 16-tól felnőtteknek.

O Május 30., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Május 30., péntek, 16 óra
Kerekerdő-gála a Józsai Közösségi Házban.

O Május 30.–június 21., 17 óra
Ludvig Zoltán festményei és Fischer 
György szobrai a Sesztina Galériában.

O Május 30., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet.

O Május 30., péntek, 20 óra
Bordó Sárkány Régizene Rend – koncert a 
Roncsbárban.

O Május 31., szombat
dAsh/Sleepless. Koncert az Ifiházban.

O Május 31., szombat
Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti 
Református Gyülekezet templomának udvarán. 

O Május 31., szombat
Motollás pünkösd a Homokkerti K. Házban.

O Május 31., szombat, 9 óra
Wesselényi lakótelepi gyermeknap a 
Tímárházában. 

O Május 31., szombat, 10 óra
Városunk élővilága. Előadás az Ifiházban.

O Május 31., szombat, 10 óra
Gyermeknap a Vénkerti Általános Iskolában.

O Május 31., szombat, 10 óra
Gyermeknap az Újkerti K.- Ház előtti téren.
10 óra: Hagyományt teremtünk – helyi érték. 
14 óra: Családi programok.

O Május 31., szombat, 10 óra
Gáspár György-kerti gyermeknap a Gáspár 
György-kertben, Lisztes Tibor boltjánál.

O Május 31., szombat, 10 óra
Hajós Alfréd Nagydíj a Sportuszodában.

O Május 31., szombat, 10 óra
II. harcművészeti élménynap a Decathlon 
Sportáruháznál. Információ: www.hbsport.hu

O Május 31.–június 13., 11 óra
Dr. Nyáry Lajos orvos-képzőművész 
kiállítása a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 31., szombat, 13 óra
Gyermeknap a Pósa utcai óvodában.

O Május 31., szombat, 14 óra
Gyermeknap a dombosi óvodában.

O Május 31., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 31., szombat, 17 óra
Bagdi Bella-est a Belvárosi K. Házban.

O Május 31., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 31., szombat, 19 óra
Határpontok. Kísérleti ambient zene, tánc és 
vizualitás a Modemben.

O Május 31., szombat, 19.30
Világhírű filmzenék – újrahangolva. 
Koncert a Kölcsey Központban. Km.: Kodály 
Kórus, Kodály Filharmonikusok Debrecen. 

O Május 31., szombat, 20 óra
Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról a Főnix Csarnokban. 

O Június 1., vasárnap
DVSC-TEVA–Budapest Honvéd bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Június 1., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Június 1., vasárnap, 14 óra
Városrészi családi juniális a Tócó-patak 
mellett lévő pihenőparkban.
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O Május 25., vasárnap, 19 óra
A Helyőrségi Zenekar koncertje a Déri 
téren.

O Május 26., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 

O Május 26., hétfő, 14 óra
Idősek a fiatalok szemével – Rendezvény a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 26., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Május 26., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Latinovits Zoltán-bérlet. Víg Kamara 
Színház: Kampf. A sepsiszentgyörgyi
M Studio vendégjátéka. Nagy György-bérlet.

O Május 27., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Május 27., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A mezei és a házi 
egér. 

O Május 27., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Május 27., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Május 27., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Don Perlimplín/ Don 
Cristóbal. Németh László-bérlet. Horváth 
Árpád Stúdió: Hét randi. Bsz. Víg Kamara 
Színház: Kafka: A per. A sepsiszentgyörgyi
M Studio vendégjátéka. Tóth Árpád-bérlet.

O Május 27., kedd, 20 óra
Modem kertmozi: Adam Elliot: Mary és Max.

O Május 28., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 28., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 28., szerda
14 óra: Víg Kamara Színház: Artúr, a 
cipőhorgász. Mesebérlet. 19 óra: Csokonai 
Színház: Móricz: Rokonok. A Szatmárnémeti 
Északi Színház vendégjátéka. Szabó Magda-
bérlet. 19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Márai:
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Május 28., szerda, 16.30
Bombák földjén – virtuális séta a 
légitámadás sújtotta Debrecenben. – 
Horváth Attila előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Május 28., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházában.

O Május 29.–június 4.
XXXII. magyar sajtófotó-kiállítás a Kölcsey 
Központban.

O Május 29., csütörtök
Kincsek játéknapja az Oláh Gábor utcai 
Sportcentrumban.

O Május 29., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. Bérletes előadás. 

O Május 29., csütörtök
10 és 14 óra: Víg Kamara Színház: Christian 
Paccoud: Artúr, a cipőhorgász. Mesebérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Márai Sándor:
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Május 29., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 29., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Végh Zsolt: Uristen@menny.hu. 

O Május 29., csütörtök, 17.30
Szatyor ter. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Május 29., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 30., péntek
Szeretem a feleséged. Vidám, pikáns 
előadás a Lovardában.

O Május 30., péntek, 10 óra
Családi délelőtt a Homokkerti K. Házban. 

O Május 30., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Május 30., péntek, 14 és 16 óra
Alkotás újrahasznosított hulladékból 
papírfonással, papírmasé-technikával a 
Csapókerti K. Házban. Bemutató foglalkozás 
14-tól gyerekeknek, 16-tól felnőtteknek.

O Május 30., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Május 30., péntek, 16 óra
Kerekerdő-gála a Józsai Közösségi Házban.

O Május 30.–június 21., 17 óra
Ludvig Zoltán festményei és Fischer 
György szobrai a Sesztina Galériában.

O Május 30., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet.

O Május 30., péntek, 20 óra
Bordó Sárkány Régizene Rend – koncert a 
Roncsbárban.

O Május 31., szombat
dAsh/Sleepless. Koncert az Ifiházban.

O Május 31., szombat
Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti 
Református Gyülekezet templomának udvarán. 

O Május 31., szombat
Motollás pünkösd a Homokkerti K. Házban.

O Május 31., szombat, 9 óra
Wesselényi lakótelepi gyermeknap a 
Tímárházában. 

O Május 31., szombat, 10 óra
Városunk élővilága. Előadás az Ifiházban.

O Május 31., szombat, 10 óra
Gyermeknap a Vénkerti Általános Iskolában.

O Május 31., szombat, 10 óra
Gyermeknap az Újkerti K.- Ház előtti téren.
10 óra: Hagyományt teremtünk – helyi érték. 
14 óra: Családi programok.

O Május 31., szombat, 10 óra
Gáspár György-kerti gyermeknap a Gáspár 
György-kertben, Lisztes Tibor boltjánál.

O Május 31., szombat, 10 óra
Hajós Alfréd Nagydíj a Sportuszodában.

O Május 31., szombat, 10 óra
II. harcművészeti élménynap a Decathlon 
Sportáruháznál. Információ: www.hbsport.hu

O Május 31.–június 13., 11 óra
Dr. Nyáry Lajos orvos-képzőművész 
kiállítása a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 31., szombat, 13 óra
Gyermeknap a Pósa utcai óvodában.

O Május 31., szombat, 14 óra
Gyermeknap a dombosi óvodában.

O Május 31., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 31., szombat, 17 óra
Bagdi Bella-est a Belvárosi K. Házban.

O Május 31., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Május 31., szombat, 19 óra
Határpontok. Kísérleti ambient zene, tánc és 
vizualitás a Modemben.

O Május 31., szombat, 19.30
Világhírű filmzenék – újrahangolva. 
Koncert a Kölcsey Központban. Km.: Kodály 
Kórus, Kodály Filharmonikusok Debrecen. 

O Május 31., szombat, 20 óra
Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról a Főnix Csarnokban. 

O Június 1., vasárnap
DVSC-TEVA–Budapest Honvéd bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Június 1., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. 

O Június 1., vasárnap, 14 óra
Városrészi családi juniális a Tócó-patak 
mellett lévő pihenőparkban.
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O Június 2., hétfő, 9 óra
Gyermeknap a Hármashegyalján.

O Június 2., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: Szíp kerekek, forogjatok!

O Június 2., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Június 3–31.
Puskás László fotográfus kiállítása az 
Élettudományi Galériában.

O Június 3., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Június 3., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Égen-földön túl. Szíp 
kerekek, forogjatok! 

O Június 3–28., 17 óra
Dúló Károly filmrendező A szél és az erő 
hídjain Kínában c. fotókiállítása a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O Június 4., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Június 4., szerda 
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Szíp kerekek, 
forogjatok! 10 és 14 óra: Égen-földön túl. 

O Június 4., szerda, 16.30
Harcmező és hátország – az első 
világháború emlékére rendezett kiállítás 
megnyitója a Méliusz-könyvtárban.

O Június 5., csütörtök 
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Szíp kerekek, 
forogjatok! 10 és 14 óra: Égen-földön túl.  

O Június 5., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Június 6–7., 19 óra
Rocksuli-évzáró a Roncsbárban.

O Június 6., péntek
Vojtina: 9, 10.30 és 14 óra: Szíp kerekek, 
forogjatok! 10 és 14 óra: Égen-földön túl. 

O Június 7., szombat, 10 óra
Paci gyermeknap a Lencz-telepi Református 
Templomnál

O Június 7., szombat, 15 óra
XVI. csapókerti pünkösdikirály-választás a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Június 8., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Június 10., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A mezei és a házi 
egér. 

O Június 11., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A mezei és a házi 
egér. 

O Június 11., szerda, 17 óra
Versbarát Kör a Benedek Elek Könyvtárban. 
Kecskés Borbála: Diónyi emlék. Kovács 
Géza: Isten kezét fogva, 16 perc boldogság.

O Június 12–16.
85. Ünnepi Könyvhét a Csapó utcai 
sétálóövezetben. Június 12., 11 óra: az ünnepi 
könyvhét megnyitója a Kölcsey Központban 
Esterházy Péterrel. 19 óra: Emlékezés 
Thúróczy Györgyre. 13., 16 óra: Emlékező 
séta az egykori zsidó negyedben. 16., 17 óra: 
Heller Zsolt Széfer, avagy az én zsidó 
negyedem kötetének bemutatója, illetve a 
Városi anzix című CD bemutatója a Csapó 
utcai sétálóövezetben.

O Június 12., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. 

O Június 13., péntek, 10 óra
Vojtina: Égen-földön túl. 

O Június 13., péntek, 20 óra
Etalon / Wyrfarkas / Chrome RT / 
Betonlégy – koncertek a Roncsbárban.

O Június 14., szombat
Kredenc Alkotói Piac a Malomparkban.

O Június 14., szombat, 14 óra
Ondódi családi juniális az Ondód Jövőjéért 
Egyesület Közösségi Házában.

O Június 15., vasárnap, 10 óra
Kapuzáró a Vojtinában.

O Június 17. – július 11. 
Debreceni Nyári Színházi Esték a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

ELőZETES:

O Június 21., szombat
Négy évszak, négy sztár chef: Orosz 
vacsoraest Lázár cheffel a Hotel Lyciumban. 

O Június 21., szombat, 10 óra
Családi juniális a tégláskerti játszótéren.

MÉG LÁTHATó TÁRLATOK
A DMK hímző szakköreinek tárlata
Tímárház, május 12-éig

A Hortobágy beüzent Debrecenbe
Belvárosi Galéria, 16-áig

Kozmáné Bődi Ildikó munkái
Ifjúsági Ház, 17-éig

Győrfi András tárlata
Sesztina Galéria, 24-éig

Sarkadi Gyuláné gyöngyfűző, Józsa 
Sándor grafikus
Újkerti Közösségi Ház, 25-éig
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Moziműsor
Filmek az Apollóban
NAGYTEREM
8–14. 15.30  Visszatérés Óz birodalmába
8–14. 17.15, 20 óra  A csodálatos Pókember 2.
10–11. 13.45  A szörny-mentőakció
15–21. 15.30, 18, 20.15  Godzilla
17–18. 13.45  A szörny-mentőakció
22–28. 15.45  Rossz szomszédság
22–28. 17.45, 20.15  X-Men: az eljövendő múlt napjai
24–25. 13.45  Visszatérés Óz birodalmába
29.–jún. 4. 15.45, 20.30  A holnap határa
29.–jún. 4. 18.00  X-Men: az eljövendő múlt napjai

KISTEREM
1–7. 15.45  A csajok bosszúja
1–7. 17.45, 20.15  A csodálatos Pókember 2.
3–4. 13.45  Rio 2.
8–14. 16 óra  A szörny-mentőakció
8–14. 18 óra  A csodálatos Pókember 2.
8–14. 20.30  Bérgavallér
(10 és 11-én 14.00-tól) 
15–21. 16.15  Viharsarok
15–21. 18.30, 20.30  Rossz szomszédság
17–18. 14.00  Visszatérés Óz birodalmába

O Májusban minden vasárnap 20 órától eredeti 
nyelven és 3D-ben vetítik a filmeket. (Csodálatos 
Pókember 2., Godzilla, X-Men: az eljövendő múlt 
napjai, A holnap határa)

22–28. 15.30  X-Men: az eljövendő múlt napjai
22–28. 18 óra  Populaire kisasszony
22–28. 20 óra  Godzilla
29.–jún. 4. 15-45  Az ötödik kerék
29.–jún. 4. 17.45  A holnap határa
29.–jún. 4. 20.00  X-Men: az eljövendő múlt napjai
31.–jún. 1. 13.45  A szörny-mentőakció

DEÉSY ALFRÉD-TEREM
1–7. 16, 20.15  Bérgavallér
1–7. 18 óra  Flörti Dancing
(3-án és 4-én 14-től is) 
8–14. 15.45  Vérkötelék
8–14. 17.45, 20.15  Már megint lakótársat keresünk
15–21. 15.45, 17.45  Populaire kisasszony
15–21. 20  Liewyn Davis világa
22–28. 16  Rio 2.
(24 és 25-én 14-től is) 
22–28. 18.15  Az eltűnés sorrendjében
22–28. 20.30  Grace – Monaco csillaga
29.–jún. 4. 16  Grace – Monaco csillaga
29.–jún. 4. 18.15 Hosszú út lefelé
29.–jún. 4. 20.15  Liewyn Davis világa

Tőő őőőőőőődő Gőőőxő Tőuő (DK) 
DJ őőőőőőő (CH) // Wőőőőőőuő (D) 
Kőőőő őőőő (UK) // Sőőőő (UK)

Tőőőcőőpdő // Quőőbő // őuőőőőő Mőőőőf 
Kőwőőőőő őőg ő Vőgő  // őőddő őőd őőő Rőőő 
Vőd Főuőőőő // Cőőbőőfőőőő // Hőőőő őőőő
őőőőőőőőőő Tőőőő őőőőgőő // HS7 // Rőőd // Supőőőőő 
Főőő! // Bőőgő  // Juőőő Cőőpőőőőő  // dj. Bőőőőő őőőőőő 

Mőjőő & Cuőőőő 
Duőőőzíőőőz: Kőőő Ádőőő Kőőőőőő őőőőőőő 

őőőőőőőő őőőőő

JÚLőUS 14-őG:
12.990 FT
BÉRLET őKCőÓ!

főcőbőőő.cőő/cőőpuőfőőzőőőőő
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Megfejtéseiket május 20-áig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre, 

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió Borzontorz meséi című 

filmjéből sorsolunk ki két DVD-t. Ezeket 
szerkesztőségünkben vehetik át.

Előző rejtvényünk szerencsés megfejtői:

Bereczki Márton (Böszörményi út 45.)
Anik László (Kishegyesi út 42.)

A szokatlanul olcsó árairól híres Válság Szemüveg-
diszkontot üzemeltető céget Magyarország legmeg-
bízhatóbb cégei közé sorolta a független európai 
minősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népsze-
rűbb lett a tehetősebb vásárlók körében is. Úgy tű-
nik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett 
szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél, 
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is 
megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leg-
gazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a 
márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a 
nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a leggazdaságo-
sabb módon előállított, szép és tartós szemüvegeket. 
A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont 
nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt).

Magyarország legmegbízhatóbb cégei között a

Válság szemüVegdiszkont®
(független európai minősítő)

A bifokális szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy 
fényre sötétedő lencsével készülő, csúcskategóriás 
multifokális szemüveg is megfizethető. Természe-
tesen garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját ingyenes vizs-
gálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván di-
vatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki a magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság szemüvegdiszkont ® , tÖRV.VÉdVe!

Szemüveg 6500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46.,  (a régi terhesgondozó épü-
letében, a Mandula Cafe mellett.)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  i  www.valsagdiszkont.hu

A szemüveg nem luxus!
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 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
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A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Ízületi gyulladás. Az ízületek a nagyon érzékeny por-
cos felszínek védelmét szolgálják, amik saját vérke-
ringéssel nem rendelkeznek. Az ízületi fájdalom 
okai: gennyes gyulladás, autoimmun betegségek, 
vagy törés, ami eléri az ízületi porcot, vagy ízületi 
porckopások következtében jön létre.

Lumbágó. (Idegbecsípődés, paravertebrális infilt-
ráció.) A hát-, illetve derékizmok túlterhelése egy 
hirtelen, nem várt mozdulattal váltja ki magát a lum-
bágót. Így a csigolyák kis ízületeinek tokját és sza-
lagjait éri túl nagy terhelés. Okozhat még lumbágót 
a csigolyaízületek kopása is. Ekkor az adott csigolya 
hibás állása eredményezi a ideggyöki nyomást. Ez az 
izomzat folytonos feszüléséhez vezet. Ilyenkor ideg-
szálgyulladás is felléphet.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró 
www.csont-kovacs.hu

Ha folyamatosan ismétlődnek ezek a fájdalmak, 
akkor következik a porckorong előrecsúszása.

Vállízület-gyulladás kialakulásában elsődlegesen 
a stressz és feszült lelkiállapot játszik közre, ami 
akár néhány nap alatt is le tud játszódni. A vál-
lízületet jelentősen beszűkült mozgású artritisz 
jellemzi.

De ezeken túl egyre fiatalabb korban jelentkezik 
már a migrénes fejfájás, sérv, isiász, zsába is.
A legkeményebb migrénes fejfájást percek alatt 
meg lehet szüntetni az emberek 95 százalékánál.

Melyek a leggyakoribb betegségek, amikkel felkeresik
a csontkovácsot? S mik e betegségek kiváltó okai?

A jövő játékosai
(Fejes Márton fotója)

O PROGRAMOK, AJÁNDÉKBA. Május sokak 
kedvenc hónapja. A tavasz a legszebb színeiben 
pompázik, csábítanak a napsütötte teraszok, a han-
gulatos parkok, a jó levegő és a természet, s nem 
utolsósorban a gondolat, hogy mindjárt itt a nyár, a 
szabadság. A nyaralás tervezgetésén túl a május az 
érettségik és felvételik időszaka is, de ilyenkor ün-
nepeljük a gyerekeket és az édesanyákat is. Május 
gazdag programkínálata számos lehetőséget kínál 
arra, hogy – a megszokott ajándékok mellett – egy-
egy kulturális vagy sporteseménnyel köszöntsük a 
gyerekeket és édesanyákat, vagy lazítsunk egyet a 
vizsgahajrá közepette. Hogy mindez igazi meglepe-
tés legyen, lepje meg szeretteit a Tourinform-irodá-
ban kapható ajándékutalvánnyal, melynek összegét 
Ön határozza meg, és melyet a megajándékozott 
egy éven belül szabadon felhasználhat. 
O További információ: Tourinform-iroda
4024 Debrecen, Piac u. 20.  I  (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu  I  www.iranydebrecen.hu

A Schindler listája, a Star wars vagy a Titanic 
– emblematikus filmalkotások, nagyszerű filmze-
nékkel. A nagy sikerű, két évvel ezelőtti filmzenés 
koncert után most ismét ezekből hallhat újabb 
válogatást a közönség. A Kodály Filharmonikusok 
és a Kodály Kórus május 31-ei koncertje fergeteges 
évadzárónak ígérkezik, természetesen, több megle-
petéssel fűszerezve. A hangversenyen - többek kö-
zött - A misszió főcímzenéje is megszólal, amellyel 
Európa 80 ezer nézőjét varázsolta el februárban a 
Kodály Kórus a Morricone-turnén, februárban.
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