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Múzeumi kisfarsangok 
A kisfarsang a téli ünnepkört megelőző felszabadult 
mulatozás ideje volt. A hagyományos paraszti kultú-
rában ekkor ünnepelték meg a gazdasági év eredmé-
nyeit, a termés sikeres betakarítását. A Katalin-napig 
(november 25-éig) tartó időszakot a bál, a zene és a 
tánc uralta. A szórakozás azonban sosem volt öncélú, 
a bálok a párkeresés alkalmai voltak. A fiatalok ekkor 
választották ki éltük párját, akivel később családot és 
gazdaságot alapítottak. Ez volt a dolgok rendje abban 
a világban, melyben a földnek értéke, a művelésnek 
haszna, a munkának becsülete és az ünnepeknek 
méltósága volt. 

Néprajzkutatóként abban a kiváltságban van ré-
szem, hogy mindennap foglalkozhatok ezzel a világgal: 
feltárhatom, megérthetem, közreadhatom. Muzeoló-
gusként pedig még tovább mehetek: fényfürdőt, 
árnyéktakarót, színköntöst és szövegtestet adhatok 
a tárgyakba zárt hagyománynak. A kiállításokat – a 
bölcsészettudományok és a látványművészetek e leg-
nemesebb ötvözeteit – érdemes néha önálló alkotás-
ként is megtekinteni. (Novemberben, például, utoljára 
gyönyörködhetünk a Déri György gyűjteményéből 
rendezett Ethno-trezorban.)

A kiállításélmények mellett – a múzeumok őszi 
fesztiválja keretében – színes programok is várják a 
látogatót a Debrecenhez közeli múzeumokban is.  
November 15-én, például, tájháztalálkozó és gyü-
mölcstartósítási témanap lesz a szoboszlói múzeum-
ban, november 29-én pedig a létavértesi Rozsnyai-
gyűjtemény szervez András-napi toros mulatságot 
– mivel a kisfarsang mindig egybeesett a disznótoros 
időszak kezdetével. 

Kisfarsang van, tobzódjunk hát a kulturális élmé-
nyekben, merüljünk el a hagyományok világában, és 
látogassunk el egy múzeumba!

Bihari-Horváth László
múzeumigazgató

Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló
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Amikor gyerekek voltunk, egészen biztos, hogy 
más sebességgel haladtak a napok. Hosszabb 
volt a nyár, a tél, egy-egy hét, egy-egy nap is 
az iskolában. (Ugyan, elhinnék a mai gyerekek, 
hogy néha csak 3-4 óránk volt?) Az idő felgyor-
sult azóta: sokszor érezzük ezt. Rohanunk, és ezt 
a rohanást tovább gyorsítják a technikai esz-
közök. Az autó, a televízió, az internet korában 
sem nyerünk ténylegesen több időt azáltal, hogy 
gyorsabban odaérünk bárhova, vagy gyorsab-
ban meg tudjuk találni egymást. Illetve igen, de 
azt arra fordítjuk, hogy még többet dolgozzunk, 
még többet rohanjunk – szóval, nem magunk-
ra... Pedig érdemes lenne. 

Csak novemberben annyi eseményre el kelle-
ne jutni. A Modem tele van izgalmas tárlatokkal. 
A Lovardában őrült jó koncertek várhatók. Alakul 
a Csokonai Színház évada is; vannak olyan ven-
dégjátékok, melyeket másképpen, másutt aligha 
láthatnánk. De említhetjük a Csík koncertjét, 
vagy Máthé András gyönyörű aktjainak tárlatát 
is, az Ifiház rendezvényeit – ahova nemcsak a 
tizenévesek léphetnek be és a közösségi házak 
programjait. Soroljuk tovább? Aki akar, úgyis 
talál magának. Aki meg nem, az csak rohanjon 
tovább, s vigyázzon, meg ne álljon egy kicsit, 
hogy szétnézzen...

(sz)

Ezen a címen nyílott jubileumi tárlata Máthé And-
rásnak a Kölcsey Központban. A kiváló fényképész, 
aki amellett, hogy a Csokonai Színház fotósa, a 
Debreceni Fotóklub vezetője, a Magyar Fotóművé-
szek Szövetségének és a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének tagja is, idén ünnepelte a 
60. születésnapját. Jubileumi kiállításán gyönyörű, 
ízléses aktjai mellett az enyészet is megjelenik: a 
Penészvilág című, igen látványos sorozat sokak szá-
mára meglepetéssel szolgálhat majd. Máthé András 
tárlata november 16-áig látogatható.

Nézzünk szét!

Meztelenek  
és egyéb képek

Birkás Ákos talán az egyik legelismertebb magyar 
képzőművész. Azt tárja elénk, amit akár ismer-
hetünk is, de mégis másképpen villantja fel a 
valóságot. S teszi ezt nagy mesterségbeli tudással, 
elképesztően szuggesztív módon. A Modemben 
látogatható tárlat Birkás Ákos legutóbbi alkotói 
periódusát mutatja be. Az érdeklődők nem csupán 
a művekkel, de a művésszel is találkozhatnak itt 
november 20-án, csütörtökön: 18 órától személye-
sen kalauzolja a látogatókat Birkás Ákos a képek 
között. A tárlatvezetés ingyenes, csak a kiállításra 
szóló belépőjegyet kell megváltani.

A festő dolga



Donizetti: Rita című vígoperájával különleges soro-
zatot indított a Csokonai Színház az igényes szóra-
kozás kedvelőinek: kamaraoperákat tálal klasszikus, 
illetve modern felfogásban. A nyári produkciókat 
felújítva, átalakítva láthatja a közönség a kőszín-
házban. Donizetti (Rita, A csengő), Pergolesi  
(Az úrhatnám szolgáló) és Offenbach (Pepito), a mű-
faj halhatatlan mestereinek sikerdarabjait Vranyecz 
Artúr rendezi. 

A szereplők között a debreceniek sok ismerős 
arcot fedezhetnek fel. Ürmössy Imre basszista régi 
tagja a színháznak, a sorozat mindegyik előadá-
sában játszik. Lévai Enikő szoprán, akit a Marica 
grófnő címszerepében láthatnak a nézők, a Rita és 
a Pepito főszerepét játssza. Az évad második felére 
tervezett Az úrhatnám szolgáló és A csengő női fő-
szerepét Fehér Éva játssza, aki a színház énekkará-
nak tagja, több szólistaszereppel a tarsolyában. 
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Régóta jelen van a szerves szemléletű pedagógia a 
debreceni rajztanításban. Olyan ez, mint a zenében a 
Kodály-módszer. S olyan nagyszerű embereknek (tudósok-
nak, művészeknek és tanároknak) köszönhető, mint Pap 
Gábor művészettörténész vagy a néprajzos-festő Makoldi 
Sándor, akiktől generációk tanultak világlátást és gondol-
kodásmódot. De említhetjük Bobonkáné Papp Antóniát is, 
aki nagyon sokat tett azért, hogy a gyerekek otthonosan 
mozogjanak ebben az univerzumban. 

A nagyközönség a Belvárosi Galériában láthatja a 
„termést”. A Tájoló Tűzzománc Szakkör jubileumi kiállítása 
arról a 30 éve folyó munkáról is képet ad, ami a szerves 
szemléletű oktatást-nevelést vállalta fel. A hagyomány,  
a természet, mese- és mondavilágunk, eleven örökségünk 
jelenik meg a tárlaton, melyen diákok és felnőttek munkái 
egyaránt láthatók: közel 90 alkotó 260 tűzzománca. 

A kiállítás december 15-éig tekinthető meg hétközna-
pokon 10-től 18 óráig.

Tűzzománc-termés

Vígoperák  
     a kamarában

Carbonfools  
és Intim Torna
November 14-én óriási buli lesz a Lovardában. Este 
8 órától a Carbonfools és az Intim Torna Illegál 
lépnek fel. Látszólag nagyon különböző társula-
tokról van szó, hiszen a 2000 környékén DJ Titusz 
zenei projektjeként alakult Carbonfools inkább az 
elektronikus zene mezsgyéjén mozog (bár a gitárt 
is rendesen használják), míg az Intim Torna Illegált 
gyakorlatilag a Kistehén tánczenekarból kilépett 
tagok hozták össze. Ugyanakkor mégis van közös 
nevező: két olyan zenekar lép fel Debrecenben ezen 
a napon, melyek erdetiek, izgalmasak, és kifejezet-
ten szerethető slágereket írnak. Jegyek a koncertre 
a Lovardában, a Campus Pont jegyirodában és az 
Ifjúsági Házban is válthatók, a rendezvény napján, a 
helyszínen pedig 2500 forintért.
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nem Debrecenben született, mégis debreceni 
lett...

 
Nagyon megszerettem ezt a várost. Nyíregyházán 
születtem, majd a fővárosban tanultam, dolgoz-
tam, onnan kerültem Debrecenbe második lányom 
születésekor. Akkoriban itt sokkal kevesebb volt az 
aktív közösségi tér, jóval kevésbé volt pezsgő az 
élet, mint ma. Aki debreceni, az úgy van a várossal, 
mint a szülő a gyerekével, hogy mi elmondhatjuk, 
mik a gyengéi és a hibái, de ha valaki más teszi ezt, 
akkor anyatigrisként védjük. Aki tősgyökeres debre-

ceni, annak a szívében ott dobog ez a város. Ahogy 
Szabó Magda is megírta, a kapuk nem hiába voltak, 
a város nagyon is védte a sajátját, a kívülről jövőket 
Debrecen mindig is nehezen fogadta be. Kezdetben 
én is csak szemlélődtem, aztán megismertem az ér-
tékeit, így ma már nem kérdés számomra, hogy – a 
maga „rátarti” büszkeségével együtt – mindig is elő-
re fog haladni; lesz, ami felé mozduljon, hiszen olyan 
erős az identitása, vannak hagyományai, gyökerei.

vannak kedves helyei?

Szeretem a Lovardát, ahol annak idején a kulturális 
tevékenységem is kezdődött, s ahova most tulaj-
donképpen visszatértem dolgozni. Itt elsősorban a 
fiatalok szórakoznak, viszont szeretnénk, ha más 
rétegek, más korosztályok is szívesen eljönnének 
ide; törekszünk arra, hogy mindenkit meg tudjunk 
szólítani. Nagyon szeretek néhány eldugott kis kávé-
zót is, melyek szintén a kultúra világához tartoznak, 
csak más megközelítésben. Talán sokan emlékszünk 
még vissza az egyik első ilyen helyre, a Morikra, ami 
nagyban segítette a városban a kávéházi kultúra 
meghonosodását. S most annak a helyén megint 
egy kisebbfajta kulturális központ alakulhat ki, az 
Apolló mozi fejlesztései révén. Jó lenne becsalogat-

Nagyon sok minden rejlik ebben  a városban

Kőr Dáma egyesület, Méltóság Mezeje 
program, Nárcisz-futás, hospice-ház, 
tehetséggondozás, Tiszta udvar, rendes 
ház – csak néhány abból, mi minden 
fűződik a nevéhez. Debrecenben min-
dig is a kultúra és a közösség vonzá-
sában dolgozott – természetes tehát, 
hogy erről beszélgettünk Porkoláb 
Gyöngyivel, egy kávé mellett.

Porkoláb Gyöngyi: „a kultúra vonzóbbá teheti ezt a várost”
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ni oda a fiatalokat, és erre, szerintem, van is esély, 
ha visszakapja az „art mozis” hangulatát. Nem is 
tudom, különben, be lehet-e lakni Debrecent... Annyi 
tere van ma már, élén a Hal közzel, aminek igazi 
európai miliője van.

S egyre inkább él a nagyerdei rész is. Sőt: 
egyre több rendezvény kerül oda.

Meg kell találni minden programnak a maga ideális 
helyét, újragondolni a kulturális rendezvények 
szerepét. Annak idején nagyon népszerűek voltak 
a Cívis Korzó szabadtéri rendezvényei a megújult 
Kossuth téren, aztán a programok elmozdultak 
a gasztrofesztiválok felé. Azzal viszont, hogy a 
Nagyerdő teljesen kinyílt, áthelyeződhetnek oda 
ezek a programok is, a borkarnevál, a sörfesztivál 
mellé, ahogyan a SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermi-
ség) és a Zamat Fesztivál is. A debreceni páros 
hungarikummá nyilvánításával szeretnénk egy új 
gasztronómiai márkát építeni. S akkor végig lehet 
majd gondolni, mi lenne, ha visszakapná a Piac utca 
a régi jellegét.

Mire gondol pontosan?

Számos ötletünk van, a kollégáimmal együtt, de 
ehhez szeretnénk először a megfelelő egyeztetése-
ket megtenni, hiszen a kultúra terén nagyon fontos, 
hogy ne feltétlenül egymás konkurenciáját lássuk, 
hanem a kultúrában rejlő értékek közös célként való 
megvalósítását.

S mi a helyzet a turizmussal?

Nagyon sokat fejlődött Debrecen, de a vendégfor-
galom terén vannak még feladatok. Attól, hogy mű-
ködik a reptér, a turisták száma még nem sokszo-
rozódott meg. Olyan rendezvényeket kell szervezni 
– a virágkarnevál és a Campus Fesztivál mellett –, 
melyek miatt szívesen utaznak ide. Igényes gaszt-
ronómiai fesztiválokkal könnyebb lenne bevonzani a 
turizmust is, és akár két-három napos fesztiválokat 
is ki lehetne ajánlani, a szálláshelyekkel együtt. Ha 
eljön a turista, nemcsak arra fog emlékezni, milyen 
szép volt ez a középület, hanem az élményekre, mi-
lyen volt az a kiállítás, vagy hogy érezte magát az 
étteremben, a gyógyfürdőben. A kultúra vonzóbbá 
teheti ezt a várost. 

Ezt azt jelenti, hogy már meg is van az elkö-
vetkező 10-15 év programja?

Ennyire nem látok előre... Egy biztos, célokat kell 
megfogalmazni időről időre, rövid és hosszú távra 
egyaránt, hiszen eredményeket csak jól átgondolt 
tervezéssel lehet véghezvinni, legyen szó a munká-

Nagyon sok minden rejlik ebben  a városban

ról vagy a bakancslistán szereplő vágyunk meg-
valósításáról. A reálisan megfogalmazott célok és 
azok megvalósítása sikerélmény, ami tovább viszi 
az embert nehezebb időszakban is. Eddig voltak bi-
zonyos feladataim, de én mindig is arra törekedtem, 
hogy bármihez kezdek, abból a legjobbat hozzam 
ki. Senki nem kényszerített rá, hogy szervezzem 
meg a Kőr Dáma egyesületet, vagy indítsuk el a a 
Méltóság Mezeje programot, vagy dolgozzak azért, 
hogy létrehozzunk egy hospice-házat, vagy éppen 
az élhető környezetünkért próbáljak tenni valamit. 
Fontosnak tartottam ezeket a célokat, mert úgy 
éreztem, nagyon sok minden rejlik ebben a város-
ban, amit még jobbá, még szebbé tudok tenni én is 
a saját erőmből. A jövőben is ezt szeretném csinálni: 
itt dolgozni Debrecenben, Debrecenért – egy cselek-
vő közösség tagjaként.

Sz. M.
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Forognak a kamerák, újabb játékfilmet készít a Deb-
recen Televízió. Az alapanyagot Tóth-Máthé Miklós 
regénye szolgáltatja. A Kossuth papja című regény 
hőse az a Könyves Tóth Mihály, akinek alakját a 
Debrecen főterén álló Kossuth-szoborcsoport is 
megörökíti. Könyves Tóth az 1848–49-es szabad-
ságharcban lelkészként és íróként tevékenykedett, 
ezért halálra ítélték. 

A regényből készülő film rendezője Dánielfy 
Zsolt, a Csokonai Színház művésze, aki – a világot 
jelentő deszkák mellett – már több ízben filmezett. 
Ez azonban más, mint a korábbi alkotások, hiszen 
a Kossuth papja egy látványos, kosztümös-jelme-
zes történelmi film lesz. Nem könnyű a helyszí-
neket megtalálni, mert az idő meg az anyagiak 

miatt nagyon messze nem mehetnek Debrecentől: 
nagyjából húsz kilométeres körben kell leforgatni 
mindent. Van jelenet, amit Hajdúböszörményben 
vettek fel, de a helyszínek között ott a gúti erdő és 
a Verestemplom is.

- Nagyon jó stábbal dolgozunk, lelkes, igazán 
jó csapat; mindenki maximálisan odateszi magát. 
Eredményesen dolgozunk, és gyorsan – árulja el 
Dánielfy Zsolt. Mint meséli, több kollégája szerepet 
kapott a Kossuth papjában, például Bakota Árpádot 
és Szalma Noémit is láthatják majd a nézők a 
filmben. S örül, hogy jól haladnak a munkákkal, 
mert mint mondja: „a hitünk azonban, bármennyi 
nehézség adódna is, töretlen; hiszünk benne, hogy 
egy jó film születik”.

Film készül Kossuth papjáról

A film a Médiatanács támogatásával készül.
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O cserepekre festett képek. Merj ébren álmodni! – ez 
Bóthné Dóra kedvenc idézete. Ehhez most is hű maradt a 
debreceni festőnő, akinek újabb kiállítási anyaga gyűlt össze. 
A cívisvároshoz közeli Nagycserén, gyönyörű, tanyasi környe-
zetben élő alkotó – aki természetesen ízig-vérig debreceninek 
vallja magát, hiszen minden ideköti – szeret kísérletezni. Ko-
rában kipróbálta azt, milyen, ha bőrökre fest. Most új anyag 
került a látóterébe: ezúttal cserépre kezdett festeni. Képeit 
a közönség elé tárta: Cserépre álmodva című kiállítása az 
Élettudományi Galériában november 21-éig látható.

O adVenti koncert. Két nagyszerű művész lép 
fel a Kölcsey Központban december 13-án. Szent-
péteri Csilla, a temperamentumos, virtuóz zongo-
raművész és Vásáry André, a kristálytiszta hangú, 
lírai férfiszoprán örömzenélésének lehet részese a 
közönség. Ezen az adventi jótékonysági koncerten 
közreműködik a Szentpéteri Csilla Band is. 

A sokszínű repetoárban a klasszikus zene 
eleganciája találkozik a latin zenék életörömével, 
pezsgő ritmusával, a dzsessz játékosságával és 
a rockballadák elementáris energiájával. A prog-
ramból nem hiányozhatnak Vásáry André népszerű 
operaáriái sem – Szentpéteri Csilla átiratában.

A koncert jótékonysági célokat szolgál. Belső 
renoválásra szorul ugyanis az Árpád téri református 
templom, melynek helyreállításához a hallgatóság a 
jegyek megvásárlásával hozzájárulhat.

O leszállás párizsBan. Marc Camoletti 
komédiái világszerte népszerűek. Debrecenbe leg-
közelebb a Thália Színház hozza el a Boeing, Boeing 
– Leszállás Párizsban című darabot. A Kölcsey 
Központban november 17-én láthatjuk az előadást, 
melynek mi más is lenne a helyszíne, mint a francia 
főváros. Hőse Bernard, a sztár építész, aki elegáns 
loft-lakásában éli gondtalan életét. Ha kinéz az 
ablakon, Párizsra lát. Ha vacsorázna, a házvezetőnő 
viszi otthon a nemzetközi konyhát. Ha menyasszo-
nya megérkezik, mámorosan szeretik egymást. Ha 
másik menyasszonya érkezik meg, vele is mámoro-
san szeretik egymást. Ha a harmadik, vele is. Mert 

minden normális, modern férfinak három menyasz-
szony az ideális, csak légiutas-kísérők legyenek, 
és menetrend szerint elkerüljék egymást... Amikor 
beállít a régi iskolatárs, hogy apró szívességet 
kérjen, ő is elámul az irigylésre méltó és tökéletes 
rendszeren. Persze, egyetlen apró hiba is végzetes. 
Kettő még rosszabb, vicces. Ez az este a harmadik 
hibával kezdődik…

A főbb szerepekben Pindroch Csabát, Molnár 
Piroskát, Vida Pétert és Tóth Esztert láthatjuk, 
valamint két ragyogó, debreceni gyökerekkel is bíró 
színésznőt: Schell Juditot és Gubás Gabit. A darabot  
Réthly Attila rendezte.

(Fotó: Fülöp Csaba)



A bajnokság elején nem nagyon jöttek a 
pontok, de Varga József vezetőedző szerint 
csak most kezdődik a szezon. A DVSC-TVP-
Aquaticum elkezd felfelé kúszni a tabellán. 

Az alapszakasz első fordulóiban többnyire alulról 
nézett felfelé a mezőny többi tagjára a debreceni 
női kézilabdacsapat. Az első hat 
forduló után, azaz a bajnokság 
negyedénél mindössze két pontja 
volt a Lokinak. Igen ám, de a reá-
lis képhez hozzátartozik, hogy az 
idei sorsolás korántsem nevezhe-
tő szerencsésnek. Ráadásul jöttek 
a sérülések és a betegségek 
egymás után: Sirián Szederke, 
Lilia Gorilszka, Bobana Klikovac. 
Az eddigi ellenfelek között ott volt a Győr, az FTC 
és a Dunaújváros, azaz a felsőház négy csapatából 
három. Más kérdés, hogy azért az idén gyengélkedő 

Vácot illett volna megverni hazai pályán, ám az a 
meccs végül egygólos vereséggel ért véget. Igaz, 
az Érd elleni bravúrgyőzelemmel azt pótolták a 
lányok. A tabella alján pironkodó MTK és Szeged 
után jönnek a ki-ki meccsek a Mosonmagyaróvár és 
a Békéscsaba ellen. Ahogy Varga József vezetőedző 
fogalmazott: majd azok a mérkőzések „beárazzák” 

az idei Lokit. 
– Tényleg nem mentegető-

zésnek mondom, de a bajnokság 
elején olyan ellenfelekkel játszot-
tunk egymás után, akik inkább 
– vagy egyértelműen – esélyesei 
voltak az ellenünk vívott mérkő-
zéseknek. Innentől kezdve viszont 
nincs pardon. Számunkra most 
kezdődik a bajnokság. Az MTK és 

a Szeged egyértelműen kötelező győzelem kate-
gória, aztán a Mosonmagyaróvár és a Békéscsaba 
ellen eldől, hogy mit bírunk. Ha komolyan gondol-
juk a középházat, akkor most már gyűjtögetni kell 
a pontokat. Az egymás elleni győzelmek tényleg 
duplán számítanak, hiszen rögtön helyet is cserél-
hetünk a tabellán a nagy riválisokkal, olyan szoros 
a mezőny vége – nyilatkozta Varga József.

Tényleg most kezdődik a tánc! Izgalmas hetek 
jönnek a debreceni kézilabdaéletben.
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 12., 18 óra Siófok–DVSC-TVP
 21.,   DVSC-TVP–Mosonmagyaróvár

november

női kézi –  
 most kezdődik a tánc!

„Ha komolyan gondol-
juk a középházat, akkor 
most már gyűjtögetni 

kell a pontokat.”
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Azt mondták róla, hogy ha ő 
nem lenne, debreceni jégko-
rong sem lenne. Az elmúlt 
évtizedek áldozatos munkáját 
idén Hajós Alfréd-díjjal ismer-
te el a város.

„Voltunk egy páran, akik akkori-
ban a régi Dózsa-pályán meg a 
csónakázótavon ezt műveltük, és 
aztán, szerencsére, mindig talál-
tunk néhány olyan őrültet, akik 
hajlandóak voltak ezt a sportágat 
segíteni...”

Így emlékszik vissza a debre-
ceni jégkorong megszületésére 
Korcsinszky György, a DHK tiszte-
letbeli elnöke. Nem volt egyszerű 
meghonosítani a sportágat a 
városban.

– Gyakorlatilag a műjégpálya 
megnyitásakor már mi próbál-
koztunk itt mindenféle jégko-
ronggal, de az akkori vezetés és 
az akkori sportvezetés nagyon el-
lene volt, mondván, hogy ez egy 
drága sportág, és nem engedtek 
bennünket a jégre. Én meg azt 
mondtam erre, hogy akkor a 
legdrágább a pálya üzemelteté-
se, ha nincs rajta senki. Hosszú 
idő után, amikor a jogszabályok 
lehetővé tették, 1989-ben tudtuk 
létrehozni a debreceni amatőr 
hokiklubot, aztán szép lassan 
lépegettünk előre.

25 év alatt jutott el odáig 
a debreceni jégkorong, hogy a 

város csapata idén már a Mol-
ligában szerepelhet, és több 
korosztályban is válogatott után-
pótlás-játékosai vannak a DHK-
nak. Ehhez kellett Korcsinszky 
György kitartó munkája, aki még 
gyerekkorában esett szerelembe 
a Debrecenben akkor még hon-
talan jégkoronggal.

– Amikor Debrecenbe ke-
rültem 14 éves koromban, az 
albérletem a Piac utca 58. szám 
alatt volt, ahol a hátsó udvaron 
akkor még a Dózsa-pálya 
működött, és Oltványi 
Ottó vezetésével elég 
komoly jégkorongélet 
alakult ki. Én, mivel 
ott laktam, minden 
este lementem. 
Elég jól korcsolyáz-
tam, mert édes-
anyám műkorcsolyá-
zó volt, megtanított 
bennünket, én meg 
ott ragadtam, annyira 
megtetszett a sportág.

Korcsinszky 
György tavaly 
mondott le 
a klubelnöki 
posztról.  
25 év után, 
65 évesen 
adta át a kor-
mányrudat, 
mondván, a 
fiatalok len-

dülete még előrébb lendítheti a 
klubot. Persze, a háttérből azért 
még besegít, többek között az 
utánpótlás-nevelésben.

- Egyszer mondtam valahol, 
hogy akkor leszek elégedett, 
ha a Mol-ligában átveszik az 
aranyérmet a debreceniek. Akkor 
hátradőlök a páholyban, és eset-
leg rágyújtok egy szivarra, bár 
nem dohányzom, és megiszom 
egy konyakot. Azért bízom ben-

ne, hogy szép eredményeket ér 
el a Debreceni Hoki 

Klub, mert ez egy 
olyan sportág, 

ami megér-
demli, hogy 
odafigyelje-

nek rá.

Erre a sportágra érdemes odafigyelni

Korcsinszky György,  
  a jégember

14.,  DHK–Corona Braşov 
16.,  DHK–Nove Zamky
18.,  FTC–DHK
22.,  Csíkszereda–DHK
23.,  Corona Braşov–DHK
28.,  DHK–Miskolc

november

   5.,  DHK–Csíkszereda

December

Korcsinszky György a háttérből még besegít



Miroslav Bajin és a gyerekek

Már az első fordulókban értékes pontokat  
veszített a DVSE az OB I-es vízilabda-bajnok-
ságban. Még sok a munka az új csapattal.

A KSI otthonában értékes győzelmet aratott a 
debreceni vízilabdacsapat, aztán jött egy szoros ve-
reség a Fradi otthonában, majd egy csalódást keltő 
hazai botlás a Pécs ellen.

– Én szégyellem magam. Én vagyok az edző, 
az én felelősségem; valószínű, hogy át kell nekem 
is gondolni, hogy mi az, amit nem jól csináltam – 
nyilatkozta Varga Tamás vezetőedző.

Az új sztárcsapat, az OSC elleni idegenbeli 
vereséget nem lehet számon kérni a csapaton, de 
a tabellán elfoglalt 11. helyezés figyelmeztető jel 
lehet. Novemberben gyűjtögetni kell a pontokat!
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DvSE – 
  Minden kezdet nehéz

13.,   Szentes–DVSE

December

15.,  DVSE–Szolnok
22.,  Eger–DVSE
25.,  DVSE–Kaposvár

november

Bár a debreceni vízilabda még mindig gyerek-
cipőben jár, a DVSE nevét már nemcsak itthon, 
külföldön is egyre több rivális emlegeti elisme-
rően.

A DVSE 2000-es korosztálya nemrég rangos 
nemzetközi tornát nyert. Miroslav Bajin csapata 
Szerbiában a Partizan Belgrád, a Crvena Zvezda 
és a VK Zemun együttesével is megküzdött, és 
két győzelem, egy döntetlennel veretlenül lettek 
aranyérmesek. Ők az első olyan felnövekvő gene-
ráció Debrecenben, akik már nemzetközi szinten 
is eredményesek. Pedig néhány éve még ők is 
csak ismerkedtek a sportággal. Közben a felnőtt 
együttesben is egyre több saját nevelésű fiatal 
mutatkozik be. Az idei felnőtt keretben például 
hat debreceni fiatal kapott helyet. Az utánpótlás 
szakmai igazgató, Varga Tamás szeretné ha a 
tendencia folytatódna.

– Nagyon sok, a vízilabdához szükséges geneti-
kai adottságokkal rendelkező gyerek van Debrecen-
ben; ezt látom, ahogy járom a város iskoláit. Na-
gyon sok tehetség van már a mostani pólósulisok 
között is, vagy a mostani gyermek korosztály 
játékosai között is. Azt szeretném, ha ez a szám 
nőne, minél több gyereknek szeretnénk megadni a 
lehetőséget arra, hogy kipróbálja magát ebben a 
sportágban. Folyamatosan tölteni kell a létszámot, 

hiszen a piramis elv alapján dolgozunk, így az lenne 
a legfontosabb, ha a legkisebb korosztályokban 
lenne a legtöbb gyerek. Ebből tudunk később majd 
meríteni, ez lehetne hosszú távon is a debreceni 
vízilabda alapja – mondta Varga Tamás.

Sikeres pólós utánpótlás 
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 7., 16.30 DVSC-TEVA–MTK

December

11., 13.30 Békéscsaba–DVSC-TEVA (Liga-kupa)
18., 13.00 Szeged–DVSC-TEVA (Liga-kupa)
23., 18.30 Győri ETO–DVSC-TEVA
30., 16.30 DVSC-TEVA–Nyíregyháza

november

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív 
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 
évesen mind össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka 
pedig tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, ne-
gyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott 
sikeresen; teljesítménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek közép-
fokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív 
Tananyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, 
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök 
fele nem veheti át diplomáját!) A tananyag kidolgozója,  

Gaál Ottó, 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért érdemes 
ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári se-
gítség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyel-
vi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt 
– újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy 
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található,  
illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki való-
ban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor,   06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek bemutatója 
Debrecenben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszéd-
gyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, 
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT tananyagok 
megtekinthetők és 21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:
O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ  
rendezvénytermében a Vörös Templom mellett  
(Kossuth u. 59.)
2014.  NOVEMBER 18-ÁN (kedd) és  
NOVEMBER 25-ÉN (kedd) 17-19 ÓRÁIG.

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Te is lehetsz nyelvzseni!

VILÁGBAJNOK PINGPONG-
FENOMÉN TANÍTVÁNYAINK 
SORÁBAN
Örömmel köszöntjük tanítványaink 
sorában a kétszere világbajnok ping-
pongfenomén Klampár Tibort, s büszkék 
vagyunk rá, hogy ő is a Kreatív Nyelvta-
nulást választotta.

– Kedves Tibor, honnan jött az ötlet? 
– Hajdanán sokat játszottam Ausztriában, 
s néha még mindig visszahívnak. Régóta 
meg akartam tanulni németül, de valami 

mindig közbejött. Amikor megláttam Ottó könyvét és elolvastam az előszót, 
mindjárt éreztem, hogy ez valami új és értelmes dolog. A sportban is a gyors, 
hatékony módszerek híve voltam, s ez az anyag első látásra meggyőzött. 
Nagyon tetszik, hogy lapokból áll, s nem kell az egész könyvet magammal 
vinnem, csak azt a leckét, melyet éppen tanulok. Remélem, hamarosan már 
németül beszélek az osztrák sporttársakkal!

Kreatív
Nyelvtanulás

Tavaszi Virág
Kovács Bianka

Cz. Nagy Zsófia

10
nyelvvizsga 13

nyelvvizsga

  9 
nyelvvizsga

O FonToS MÉRKŐZÉSEK várnak a Loki labdarúgócsa-
patára az elkövetkezendő hetekben is. A bajnokságban a Győrrel, a 
Nyíregyházával és az MTK-val kell megküzdenie a csapatnak.
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Fiatalok, tele álmokkal, ötletekkel, szenvedéllyel 
és kreativitással. A két éve alakult Szupersztráda 
ontja magából a dalokat, klipeket forgatnak, és szép 
lassan megérkeznek oda, ahova szeretnének.

A hírnévért tenni kell; az ifjú négyes fogat céltu-
datosan halad azon az úton, melynek végén ott van 
a siker. A debreceni rockbanda egyik nagy erőssége, 
hogy magyarul szólal meg, s bár a tagok is tisztá-
ban vannak azzal, hogy rögös út vezet az áhított 
célig, türelmesek, elkötelezettek, lelkesek és – ami a 
legfontosabb – kreatívak. 

Zenéjükre eleinte a glamrock-punkrock stílus volt 
jellemző, ám idővel ők is változtak, s most azon dol-
goznak, hogy valami egyedit, nagyon mait tegyenek 
le az asztalra. A hangzást és a szövegeket is úgy 

alakítják, hogy az érdekes legyen. Komoly tartalmú, 
gondolatébresztő, érzelemgazdag dalokat írnak,  
s nagyon fontos számukra, hogy mindezt magyarul 
tegyék. 

A siker érdekében minden lehetőséget megra-
gadnak: koncerteznek, a legtöbb fesztiválon fellép-
nek, ontják magukból a zenéket, s – a népszerűség 
érdekében – több videoklipet is készítettek már. A si-
kerhez a szerencse sem árt, ahhoz pedig állandóan 
a porondon kell lenni. A Szupersztráda a napokban 
jelentette meg legújabb klipjét, s a későbbiekben 
sem fognak leállni. Új dalokat írnak, koncerteket 
szerveznek, október 24-én Debrecenben is játszanak 
a Kaptárban, s – reményeik szerint – jó úton vannak 
az országos siker felé.   (BZ)

Szupersztráda: 
           a siker útján

O aMit szíVedBe reJtesz. Különleges zenekar a Csík. Negyed százada muzsikálnak – ahogy a zenekarvezető Csík János fo-
galmazott: teszik a dolgukat –, és újra és újra bebizonyítják, hogy méltók a közönségük bizalmára, szeretetére. Abban is különlegesek, hogy 
nem kizárólag azok rajonganak értük, akik szeretik a népzenét. A Csík például a Campus Fesztivál közönségét is képes volt elvarázsolni. A 
csoda hamarosan megismétlődhet Debrecenben: november 26-án a Kölcsey Központban lépnek fel, ott tartanak lemezbemutató koncertet. 
Amit szívedbe rejtesz: ez már a tizedik korong. Abban is különbözik a korábbiaktól, hogy nemcsak autentikus népzenei darabok, illetve 
népdal- és rockátdolgozások szerepelnek rajta, hanem teljesen saját szerzemények is. Mint azt Szabó Attila prímás nyilatkozta: „a csapat 
bármit játszik, népzenei együttes marad, ezeken a hangszereken ezt tudjuk a legjobban, emellett továbbra is szeretjük a kortárs alternatív 
zenéket, amelyek jól működnek népzenei hangszereléssel.” Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)

Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!
(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

Hozza el párját és hallgassák együtt a vágyak muzsikáját!
Két jegy váltása esetén csak egyet fi zet!

Az akciós jegyek 2014. november 10-től válthatók a Tourinform Irodában
és a koncert előtt a helyszínen.

Vezényel:
Szabó Sipos MátéKözreműködik:

Műsor:
I. Sztravinszkij: A menyegző
C. Orff : Catulli Carmina

Kéz a kézben
A szerelem rabságában

2014. november 20., Bartók terem, 19:30

november_korzó.indd   1 2014.11.07.   13:41:09



Nemrégiben ünnepelte első szüle-
tésnapját a rádió, melynek október 
közepétől Herczku József az új 
programigazgatója. 

Az ismert szakember október 
15-én lépett munkába a rádiónál, 
mely egy év alatt nagyon szép 
eredményeket ért el. (Az első 
helyen áll annak a reprezenta-
tív közvélemény-kutatásnak az 
eredményei szerint, mely a helyi 
hírekről való tájékozó-
dási szokásokat mérte 
Debrecenben.)

Herczku József 
agrárközgazdász és 
újságíró végzettséggel 
rendelkezik. Korábban 
alapító tagja volt a 
Magyar Rádió debreceni 
stúdiójának, de nem 
ismeretlen számára a televíziós 
munka sem, az utóbbi időben 
pedig cégkommunikációs tevé-
kenységet is folytatott.

– Mindenképpen meg kell 
őriznie a rádiónak azt a szerepet, 
amit a helyi médiapiacon betölt. 
Amellett, hogy a legfrissebb és a 
legérdekesebb híreket eljuttatjuk 
a hallgatókhoz, nagyon fontos az 
is, hogy értékes zenét sugároz-
zunk. Ezen túl szeretném, hogy 
még több kapcsolat legyen a 
hallgatókkal: azok, akik a Deb-
recen Rádió FM95-öt hallgatják, 

mindig érezzék, meny-
nyire fontosak a rádió 
munkatársai számára. 
Számíthatnak ránk, és 
mi is számítunk rájuk. 
Számunkra a legfon-
tosabb a hallgató, 
mindannyian azért 
dolgozunk, hogy őket 
minél jobban kiszol-

gáljuk – nyilatkozta a program-
igazgató, aki immár Pocsai István 
hírigazgatóval együtt dolgozik a 
Debrecen Rádió FM95 sikeréért.

Debrecen Rádió FM95:  
       új programigazgató

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

Hozza el párját és hallgassák együtt a vágyak muzsikáját!
Két jegy váltása esetén csak egyet fi zet!

Az akciós jegyek 2014. november 10-től válthatók a Tourinform Irodában
és a koncert előtt a helyszínen.

Vezényel:
Szabó Sipos MátéKözreműködik:

Műsor:
I. Sztravinszkij: A menyegző
C. Orff : Catulli Carmina

Kéz a kézben
A szerelem rabságában

2014. november 20., Bartók terem, 19:30

november_korzó.indd   1 2014.11.07.   13:41:09

Elgondolkodtató tárlat nyílik 
november 17-én az Ifjúsági 
Ház galériatermében. Var-
gáné Leveleki Brigitta alko-
tásai tulajdonképpen hulla-
dékból, a mindennapi élet 
tárgyaiból készültek: tálak, 
vázák, fali díszek, koszorúk, 
virágtartók, használati és 
dísztárgyak egyaránt helyet 
kaptak a kiállítótérben. 
December 8-án 14 órától 
pedig közös alkotásra várja 
az kiállító az érdeklődőket. 
Mint a szervezők elárulták, 
a kiállítás célja, hogy az 
embereknek erőt adjon, 
megmutassa, a nehéz 
helyzetből hogyan lehet a 
legjobbat kihozni, egyúttal 
engedi más nézőpontból is 
látni az életet.

15

Tárlat az
Ifiházban



volt annak a kerekasztal-beszélgetésnek a helyszíne 
október 22-én, melyet Jávor András rektorhelyettes 
vezetett fel. Ismert személyiségek – Broszman 
György, DJ Dominique (azaz Várkonyi Attila), Pósán 
László, Rácz Róbert, Sinka Andor, Szekanecz Zoltán, 
Széles Tamás, Szőnyi Mihály és Tóth Szilárd – idéz-
ték fel, hogyan élték meg ezeket az időket. 

A sorozat része volt a Rendszerváltó slammerek 
című Slam Show is (Simon Márton költő részvételé-
vel) és az a Campus-party, melyre a szervezők 80-
as évekbeli öltözékben várták a fiatalokat, valamint 
a Zeidler: Woher kommst Du? című interaktív kiállí-
tás és a Kaindl: Reise durch Niemandsland kiállítás 
a történelmi, illetve germanisztikai intézetben.
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A magyar–osztrák határnyitás 25. évfordulója előtt 
tisztelgett rendezvénysorozatával a Debreceni 
Egyetem október 15. és október 31. között. Sokféle, 
sokszínű programmal találkozhattak az érdeklődők 
a napokban. Görbe Tükör, 1989 címen karikatúra-
kiállítás  nyílt az egyetemen. Kerekasztal-beszélge-
tést vezetett Pallai László történész a Páneurópa-
piknikről és a határnyitásról az egykori főszervező, 
Filep Mária, valamint Imre László és Orosz István 
akadémikusok részvételével. 

Állambiztonsági szolgálatok a szocializmusban 
címen Krahulcsány Zsolt, Müller Rolf és Takács Tibor 
történészek elevenítették fel a korszak hangulatát. 

Debreceni hallgató voltam 1989-ben: a Lovarda 

Rendszerváltás és határnyitás

Fotók: Szebellédi Soma
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Az egyetemi templom előtti ’56-os emlékműnél Papp László 
polgármester tartott ünnepi beszédet október 23-án. „Bár-
milyen nép is uralkodott felettünk a történelem folyamán, 
legfontosabb erényétől, a szabadság iránti vágytól senki 
nem tudott megfosztani bennünket. Magyarország törté-
nelmét az élni akarással és a folyamatos újrakezdésekkel is 
lehetne jellemezni” – mondta Papp László.

A város polgármestere beszédében Debrecennek a 
magyar történelemben betöltött szerepét is hangsúlyozta. 
Mint mondta, számos esemény kötődik Debrecenhez: az 
1848–49-es szabadságharc, a Habsug-ház trónfosztása 
mellett a közelmúlt történései sorából a páneurópai pikniket 
emelte ki, ami szintén debreceni kezdeményezésre indult.

Amikor a szabadság ügyének erős bástyára volt szüksé-
ge, Debrecenre mindig lehetett számítani – mondta Papp 
László. Mint hozzátette: „hála Istennek, az igazi ’56-os for-
radalmárok közül még mindig vannak, akik velünk ünnepel-
hetnek. Azok az igazi forradalmárok, akik soha nem bocsá-
tottak meg a forradalmat szovjet segítséggel eltipróknak”.

októberi ünnep

— a Ghymes együttes karácsonyi 
koncertje a Csokonai Színházban

2014. december 6., 19 óra 

jegyvásárlás:
szervezes@csokonaiszinhaz.hu, 52/413-565

MENDIKA 

Elismeréseket 
adtak át 23-án
Az október 23-a alkalmából tartott 
ünnepi közgyűlésen kiosztották 
a város Csokonai-, Hatvani- és 
Hajós Alfréd-díjait. Csokonai-díjat 
kapott Bartha Elek néprajzkuta-
tó, a Debrecen Egyetem oktatási 
rektorhelyettese, Győri László 
szobrászművész, valamint Németh 
Norbert egyetemi docens, aki ala-
pítója volt a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem Medikus Kamarakó-
rusának.

Hatvani-díjban részesült Kiss Ár
pád Zoltán fizikus, Tihanyi György 
botanikus és biológiatanár, vala-
mint Tóth Csaba sebész-urulógus 
professzor.

Hajós Alfréd-díjat kapott Kurun
czi Zoltán veterán műugró, Kor
csinszky György a jégsport terén 
nyújtott tevékenységéért, valamint 
Tihanyi Sándor salakmotor-ver-
senyző.
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Bővítik a kerékpárút-hálózatot Debrecenben
Debrecen város önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programja keretében „Kerékpáros 
turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” címmel pályázatot nyújtott be 
turisztikai célú kerékpárút-hálózat fejlesztésére. A pályázat célja a város turisztikai látnivalói kerékpárral való 
megközelíthetőségének, a kerékpározás feltételeinek javítása, a jelenleg meglévő kerékpárutak összekötése, 
ezáltal összefüggő kerékpárút-hálózat kialakítása valamint turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények, 
szolgáltatások létrehozása. A projekt európai uniós támogatásból, 498.665.271 Ft összegből valósul meg.  
A támogatás mértéke 100 %-os. 

A projekt keretében megvalósuló kerékpárutak:
Füredi út (az Egyetem sugárút és Bem tér közötti szakasz), valamint a  Simonyi út (a Nagyerdei körút és 
a Füredi út közötti szakasz). A Zákány utca (a Hadházi út és a Kassai út közötti szakasz), a Kassai úton a 
Zákány utcától a Sámsoni út menti meglévő kerékpárútig). A Burgundia – Klaipeda – 
Sumen – Wesselényi utcák (a Csapó utcától az Irinyi utcáig terjedő szakasz).  
A 48. számú főút menti kerékpárút bekötése, a Budai Nagy Antal és a 
Veres Péter utcák által határolt területen kerékpáros övezet kijelölése.  
A Panoráma út teljes hosszában kerékpárforgalmi kijelölés. Hatvan 
utcai kerékpárút bekötése Füvészkert utcán át a Hunyadi utcáig. 
Kerékpárút az Egyetem sugárúton a Füredi úttól a Nagyerdei 
körútig, kerékpársáv a Bolyai utcán a Dóczy utcától a Bö ször-
ményi útig. A Vénkerti lakótelepen kerékpársáv kijelölése  
és bekötése a Hunyadi utcáig. Kerékpáros-övezet kijelölése  
a Simonyi út, Nagyerdei körút, Hadházi út területén.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Parketta az Ön otthonába!
A PARKETTA CENTER termékkínálatában az ismert parkettaválasztékból valamennyi parkettatípus szerepel, 

a hazai fák közül az akác, tölgy, bükk, vöröstölgy, kőris, juhar, cseresznye, dió, a trópusi fák közül 
a kempas, jatoba, merbau, mahagóni, doussie, teak, tali, punak, vörös vasfa, tauri,okan, 

wenge fafajból, különböző minőségi osztályban. Megújult üzletünk már 
közel húsz éve foglalkozik  fapadlókkal, és azok ragasztásához 

és bevonásához szükséges minőségi  termékekkel. Vezető 
sze repet tölt be régiónkban a környezetbarát ragasztók és 
lakkok forgalmazása terén.    Teljes megoldásokat kínálunk, 
amelyek magukban foglalják a minőségi felületkezelő anya
gokat, csiszológépeket, csiszolóanyagokat, ragasztókat, bur
kolatváltókat és az ápoláshoz szükséges termékeket. Ter mé
keink minősége minden tekintetben kielégíti a vonatkozó 
magyar és európai normákat. A korszerű technikán, gyár tás
technológián felül szakembereink szakmai tudása is garancia 
a magas használati értékű és kiváló minőségű parkettára. 
Ahhoz, hogy minden vásárlónk elégedett legyen az el ké szült 
padlóburkolattal, foglalkozunk szaktanácsadással, ki vi te le
zés sel és parkettás továbbképzéssel is.    

 
www.parkettadebrecen.hu

E-mail: parketta.center@freemail.hu
Debrecen, Vámospércsi út 38. 

Tel.: (52) 416-916, (30) 9637-412, (30) 262-0987

PARKETTA CENTER



Jogerőssé vált az önkormányzati választás ered-
ménye, így november 5-én megalakulhatott az új 
debreceni közgyűlés. 

Az alakuló ülésen letette az esküt Papp László 
polgármester és a 34 önkormányzati képviselő.  
A következő öt évben ők döntenek a város ügyeiről.

A testületnek – a polgármesterrel együtt – 25 
fideszes tagja lett, a Jobbik négy, a Demokratikus 
Koalíció két, az MSZP, az Együtt, a Civil Fórum és az 

LMP egy-egy képviselői helyet szerzett a kom-
penzációs listáról. Mivel egy frakció alakításához 
három képviselő kell, csak a Fidesz–KDNP-nek és a 
Jobbiknak lesz frakciója. A Fidesz–KDNP képviselő-
csoportjának a vezetője Balázs Ákos lesz, a Jobbik 
frakcióját pedig Kőszeghy Csanád Ábel vezeti.

Az új alpolgármesterek: Barcsa Lajos, Komolay 
Szabolcs és Széles Diána.

Megalakult az új közgyűlés

A 24 egyéni körzetben nyertes fideszes képviselők:  
Ary Petronella, Balázs Ákos, Barcsa Lajos, Becsky István Gábor, 
Czellér László, Csaholczi Attila, Danku Attila, Fodor Levente, 
Hernádi Zoltán, Jámbor Ferenc, Kiss Sándor, Komolay Szabolcs, 
Korbeák György, Kovács István, Mazsu János, Nagy Sándor,  
Orosz Ibolya Aurélia, Pankotai László, Papp Csaba Sándor, Papp 
Viktor, Szabó Gyula, Széles Diána, Szilágyi László, Varga András.

A kompenzációs listáról bejutó képviselők:  
Ágoston Tibor (Jobbik), Csikai József (Jobbik),  
Herpergel Róbert (Jobbik), Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik), 
Korcsog József György (DK), Varga Zoltán (DK),  
Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum), Görög Jenő (LMP),  
Madarasi István (MSZP), Szegedi István (Együtt).

Forrás: Dehir.hu
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Különleges élményre számíthatnak a borkultúra 
kedvelői a hónap végén. A Debreceni borozó elmúlt 
évi tesztjeinek legjobb boraival találkozhatnak 
november 29-én 15 és 21 óra között a Déri 
Múzeumban. Mi várja a látogatókat? 
Húsz pincészet – nyolc egri, nyolc 
tokaji, három mátrai és egy bükki 
– mutatja be három-három borát. 
Mellettük érkezik négy vendég 
pincészet is Badacsonyból. Immár 
hagyományosnak mondhatóan lesz 
gasztronómiai sarok is, ahol különle-
ges finomságok várják a 
borozgató vendégeket.

A szervezők a 
minőségre törekednek, 
ezért idén is csak kor-
látozott számú belé-
pőjegyet értékesítenek. 
A belépőjegy mellé jár 
egy kóstolófüzet és egy 
valódi kristály borospo-
hár is. 

Jegyek elővételben 
a múzeumban, a Tourin-
form-irodában és az Esszen-

cia borszaküzletben válthatók 4900, a helyszínen 
pedig 6500 forintért. 

A rendezvény fővédnöke Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter, védnöke Papp László, 

Debrecen polgármestere lesz. 
S hogy kikkel találkozhatunk? A TOP20 

borászatai: Thummerer Pincészet, Gál 
Tibor Pincészet, Orsolya Pincészet, Bese-
nyei Pincészet, Kovács Nimród Pincészet, 
Gróf Buttler Pincészet, St. Andrea Pincé-
szet, Egri Borvár – Tóth Ferenc Pincészet, 
Csernyik Pince, Szőke Mátyás és Zoltán 
Pincészet, Babiczki Pincészet, Szent 

Tamás Pincészet, Disznókő 
Pincészet, Tokaj Nobilis 

Pincészet, Tokaj-Hétszőlő 
Szőlőbirtok, Holdvölgy 
Birtok, Béres Szőlőbir-
tok, Pendits Szőlőbirtok, 
Basilicus Pincészet.

Vendégek Bada-
csonyból: Málik Pince, 
Csobánci Bormanufak-
túra, Borbély Pincé-
szet, Laposa Családi 
Birtok.

Bormustra a múzeumban

Október közepén megnyílt a Grand Casino a Péterfia utcai bevá-
sárlóközpontban. Kulturált, igényes kialakítás jellemzi, jól megkö-
zelíthető – és gyakorlatilag mindenki előtt nyitva áll, nemcsak a 
„felső tízezer” számára kínál szórakozási lehetőséget.

Négy élő játéklehetőségét nyújtó asztal mellett 240 pénznyerő 
játékautomatával és négy elektronikus rulettasztallal várjuk a 
vendégeket – nyilatkozta Jeney Domokos, HR- és marketing-
igazgató. Mint elmondta, a Debrecen Plaza épületében található 
Grand Casino nonstop nyitva tartással, 0-tól 24 óráig üzemel. 
Hozzátette: a debreceni kaszinó, amellett, hogy kikapcsolódási 
lehetőséget kínál az embereknek, új munkahelyeket is teremtett 
a városban. – A vendégeket 80 fős személyzettel várjuk, akiknek 
85 százaléka munkanélküli, álláskereső volt. Aki betér hozzánk, 
kulturált körülmények között szórakozhat.

20 év után újra kaszinó Debrecenben
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TRÜKKÖS MÓDSZEREK
Egy másik módszerre is felhívták figyelmünket a NAV 
munkatársai. Az árusok az adás-vétel után közvetlenül 
azonnal felszívódnak, általában arra hivatkozva, hogy 
járőrt láttak felbukkanni. Az esetek java részében ez csak 
elterelés, melynek célja, hogy így a gyanútlan vásárlónak 
esélye se legyen ellenőrizni, hogy valóban kapott-e 
valamit a pénzéért, néhány értéktelen papírdarabon kívül.

És ha kapott is, az lehet, hogy még rosszabb. Mert azon 
felül, hogy a vevőket az esetek többségében egyszerűen 
átverik, az EU-n kívülről származó cigarettáknál 
egyszerűen mások a minőségi követelmények, 
már ha vannak egyáltalán. 

Többek közt ezért is 
semmisítenek meg minden 
illegális forrásból származó 
dohányterméket a hatóságok.

A 

A MEgolDáS: SZÓbA SEM 
SZAbAD állni vElÜK 
Hiszen azok, akik ezt a rendszert működtetik, valójában 
bűnözők, és ha tetszik, ha nem, vásárlóikat is azzá teszik. 
Hiszen a törvény egyértelműen kimondja, aki illegális 
cigarettát birtokol, az maga is törvénysértést követ el, 
ami akár szabadságvesztéssel is járhat. Természetesen 
egy karton cigarettáért nem fognak senkit börtönbe 
zárni, viszont a jövedéki bírság is óriási érvágás lehet  
a családnak.

A TAnulSág? nE TáMogASSon 
bűnözőket!
Az elkövető ezt egy életre megtanulta, a saját kárán. 
Ne kövesse el ugyanazt a hibát, mint ő, ne vásároljon 
illegális cigarettát!

2014. júliusában a NAV nyomozói és pénzügyőrei 
egy olyan illegális vágottdohány üzemet 
lepleztek le, ahol a dohányt tölgyfalevéllel (!) 
keverték. El lehet képzelni ennek az egészségügyi 
kockázatait…

MonDJon nEMET 
AZ illEgáliS 
CIGARettÁRA!

Az elkövető a minap vett egy karton cigarettát az utcán. Bár tudta, hogy a cigaretta 
valószínűleg illegális forrásból származik, az ára oly csábító volt, hogy nem tudott 
ellenállni. A kartont csak otthon bontotta fel, a dobozban azonban nem cigaretta, 
hanem kartonpapír volt. De járhatott volna sokkal rosszabbul is.

Bárhogyan is nézzük, az adójegy minket, 
vásárlókat is véd, hiszen az adózott jövedéki 
termékek kereskedelme egy zárt rendszert 
alkot, mely biztonságot és minőségi garanciát is 
jelent. Aki adójegy nélküli cigarettát vagy vágott 
dohányt vásárol, nem tudhatja, hogy valójában 
mit vesz. 

feketekereskedelem_debrecen_PR_B_169x245.indd   1 10/29/14   11:52 AM
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Bárhogyan is nézzük, az adójegy minket, 
vásárlókat is véd, hiszen az adózott jövedéki 
termékek kereskedelme egy zárt rendszert 
alkot, mely biztonságot és minőségi garanciát is 
jelent. Aki adójegy nélküli cigarettát vagy vágott 
dohányt vásárol, nem tudhatja, hogy valójában 
mit vesz. 
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O November 10., hétfő, 19 óra
Radnóti – Bálint András estje a Kölcsey 
Központban.

O November 10., hétfő, 19 óra
Ez a hely! – Kulka János estje a Lovardában.

O November 11., kedd, 10 óra
Martinstag – Márton-napi német nyelvű kvíz-
játékok, számítógépes játékok 10–18 évesek-
nek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O November 11., kedd, 10 óra
A magyar nyelv napja az ANZX zenekarral 
az Újkerti Közösségi Házban.

O November 11., kedd, 10 óra
Nincs szebb madár, mint a lúd… – Márton-
napi előadás gyerekeknek az Abakusz Színjátszó 
Körrel a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 11., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember hege-
dűje. Kamara-bábkészítő.

O November 11., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O November 11., kedd, 13.30
Csapókerti Filmklub: Gru 2 a Csapókerti Kö-
zösségi Házban.

O November 11., kedd, 14 óra
Mézeshuszár – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 11., kedd, 15 óra
Megvilágítás, Surányi Gergő fotó kiállítása 
a Vojtina Bábszínházban. Megnyitja Seres Géza 
fotóművész és Láposi Terka. Látogatható: hétfő: 
8–17 óráig, szombat–vasárnap: 9–12 óráig.

O November 11., 17 óra
Fehér Csaba grafikusművész kiállítása a 
Józsai Közösségi Házban. Megnyitja: Angyal 
László, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei 
irodavezetője. Közreműködnek: Pöstényi Balázs 
(gitár) és Salida TSE táncosai.

O November 11., kedd, 17 óra
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális 
Egyesületének irodalmi rendezvénye az Új-
kerti Könyvtárban.

O November 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 11., kedd, 18 óra
Juhász Lajos: Madeira-virágsziget az óce-
ánban. Világjáró Klub előadása az I. Belklinika 
tantermében.

O November 11., kedd, 18 óra
Jeney Zoltán szerzői estje a Kodály-
teremben (Vár u. 1.). Információ: www.
debrecenizenede.hu

O November 11., kedd, 20 óra
Rocklegendák az Apolló moziban! Az első 
film: Queen live in Budapest.

O November 12., szerda
Campus-party a Lovardában. Chris Lawyer.

O November 12., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 12., szerda 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. 

O November 12., szerda, 10 óra
A magyar irodalom remekei for dí tá sok-
ban. Kiállítás és nyelvi játék 10–18 éveseknek 
és felnőtteknek a magyar nyelv napja alkalmá-
ból a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O November 12., szerda, 14 óra
Márton-napi vigalom – zenés előadás az 
Abakusz Színjátszó Kör közreműködésében a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O November 12., szerda, 14 óra
Debreczen a nagy háborúban. Csákvári 

A világhírű holland fotós, Erwin Olaf tárlata a Modemben látható

Sándor helytörténész előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 12., szerda, 16.30
Szabó András előadóművész Áprily Lajos 
verseiből összeállított estje a DAB-székházban. 
Közreműködik: Kabai Dóra fuvola.

O November 12., szerda, 17 óra
Versbarát Kör a Benedek Elek Könyvtárban. 
Tóth Endre-szavalóverseny felnőtteknek.

O November 12., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O November 12., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O November 12., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: beszélgetés a rein-
karnációról Kövesi Péterrel az Ifjúsági Házban.

O November 13., csütörtök
9.30, 10.30 és 13 óra: Vojtina Bábszínház:  
Őztestvérek. Ka ma ra játék.

O November 13., csütörtök, 10 óra
A magyar nyelv napja. Tárlatok nyelvi játé-
kok a Méliusz-könyvtárban. A Csicseri és Borsó 
koncertje óvodásoknak a Csapókerti Közösségi 
Házban. A Belvárosi Közösségi Házban: 10 és 
14 óra: nyelvi játékok általános iskolásoknak. 
18.30: beszélgetés Térey Jánossal. Vezeti: Szirák 
Péter irodalomtörténész, közreműködik: Juhász 
Árpád színész.

Érdeklődik a legújabb kiírt pályázatok iránt és szeretne 
elindítani egyet, de nem tudja hogyan fogjon hozzá? 

Forduljon bátran az Angel’s Help Kft. pályázatíró irodához.
Az Angels Help Kft. csapata immár ötödik éve végez tanácsadói és projektmenedzsment szolgáltatásokat hazai kis- és középvállalkozások, 
illetve civil szervezetek részére. Az évek során szerzett szakmai tapasztalatnak köszönhetően cégét nálunk maximális biztonságban 
tudhatja. Felkészült pénzügyi, jogi és közgazdász szakembereink a legnagyobb körültekintéssel készítik elő az üzleti tervet, valamint 
az egyedi igényeknek megfelelően kidolgozzák a pályázati stratégiákat. Szolgáltatásunk a pályázatfigyelésre és a teljes körű pályázati 
ügyintézésre kiterjed, ami azt jelenti, hogy ügyfeleinket a teljes folyamaton keresztül végigkísérjük. Tevékenységünkkel együttműködve 
számos fejlesztési projekt nyert támogatást és valósult meg sikeresen.

Célunk, hogy a hozzánk forduló vállalkozások számára felkutassuk és megszerezzük a legmegfelelőbb pályázati forrásokat, biztosítva 
ezzel üzleti sikereiket. Precíz és ügyfélbarát gyakorlati módszereinkkel, valamint kapcsolatainkkal ügyfeleink eredményesen zárhatnak a 
pályázati rendszerekben.

Ingyenes regisztráció és pályázatfigyelés!

A közelmúltban kiírt pályázatok:
 Pályázat kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének és kapacitásbővítésének támogatására
 Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítésére
 Pályázat KKV-k külpiacra lépésének támogatására
 Szakképesítéssel, felsőfokú képesítéssel nem rendelkező, 25 évnél fiatalabb munkavállalók támogatása
 Pályázat a munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek támogatására
 Pályázat kisgyermekkori nevelés támogatására
 Pályázat egészségügyi szakképzés támogatására
 Pályázat ivóvízminőség-javítás támogatására
 Pályázat szennyvízés szenyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések támogatására

Várjuk kis— és középvállalkozások, civil szervezetek és mezőgazdasági vállalkozások jelentkezését!

E-mail: angelshelpkft@gmail.com
Telefon: (06—70) 619—3369
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O November 10., hétfő, 19 óra
Radnóti – Bálint András estje a Kölcsey 
Központban.

O November 10., hétfő, 19 óra
Ez a hely! – Kulka János estje a Lovardában.

O November 11., kedd, 10 óra
Martinstag – Márton-napi német nyelvű kvíz-
játékok, számítógépes játékok 10–18 évesek-
nek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O November 11., kedd, 10 óra
A magyar nyelv napja az ANZX zenekarral 
az Újkerti Közösségi Házban.

O November 11., kedd, 10 óra
Nincs szebb madár, mint a lúd… – Márton-
napi előadás gyerekeknek az Abakusz Színjátszó 
Körrel a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 11., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember hege-
dűje. Kamara-bábkészítő.

O November 11., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O November 11., kedd, 13.30
Csapókerti Filmklub: Gru 2 a Csapókerti Kö-
zösségi Házban.

O November 11., kedd, 14 óra
Mézeshuszár – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 11., kedd, 15 óra
Megvilágítás, Surányi Gergő fotó kiállítása 
a Vojtina Bábszínházban. Megnyitja Seres Géza 
fotóművész és Láposi Terka. Látogatható: hétfő: 
8–17 óráig, szombat–vasárnap: 9–12 óráig.

O November 11., 17 óra
Fehér Csaba grafikusművész kiállítása a 
Józsai Közösségi Házban. Megnyitja: Angyal 
László, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei 
irodavezetője. Közreműködnek: Pöstényi Balázs 
(gitár) és Salida TSE táncosai.

O November 11., kedd, 17 óra
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális 
Egyesületének irodalmi rendezvénye az Új-
kerti Könyvtárban.

O November 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 11., kedd, 18 óra
Juhász Lajos: Madeira-virágsziget az óce-
ánban. Világjáró Klub előadása az I. Belklinika 
tantermében.

O November 11., kedd, 18 óra
Jeney Zoltán szerzői estje a Kodály-
teremben (Vár u. 1.). Információ: www.
debrecenizenede.hu

O November 11., kedd, 20 óra
Rocklegendák az Apolló moziban! Az első 
film: Queen live in Budapest.

O November 12., szerda
Campus-party a Lovardában. Chris Lawyer.

O November 12., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 12., szerda 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. 

O November 12., szerda, 10 óra
A magyar irodalom remekei for dí tá sok-
ban. Kiállítás és nyelvi játék 10–18 éveseknek 
és felnőtteknek a magyar nyelv napja alkalmá-
ból a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O November 12., szerda, 14 óra
Márton-napi vigalom – zenés előadás az 
Abakusz Színjátszó Kör közreműködésében a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O November 12., szerda, 14 óra
Debreczen a nagy háborúban. Csákvári 

A világhírű holland fotós, Erwin Olaf tárlata a Modemben látható

Sándor helytörténész előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 12., szerda, 16.30
Szabó András előadóművész Áprily Lajos 
verseiből összeállított estje a DAB-székházban. 
Közreműködik: Kabai Dóra fuvola.

O November 12., szerda, 17 óra
Versbarát Kör a Benedek Elek Könyvtárban. 
Tóth Endre-szavalóverseny felnőtteknek.

O November 12., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O November 12., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O November 12., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: beszélgetés a rein-
karnációról Kövesi Péterrel az Ifjúsági Házban.

O November 13., csütörtök
9.30, 10.30 és 13 óra: Vojtina Bábszínház:  
Őztestvérek. Ka ma ra játék.

O November 13., csütörtök, 10 óra
A magyar nyelv napja. Tárlatok nyelvi játé-
kok a Méliusz-könyvtárban. A Csicseri és Borsó 
koncertje óvodásoknak a Csapókerti Közösségi 
Házban. A Belvárosi Közösségi Házban: 10 és 
14 óra: nyelvi játékok általános iskolásoknak. 
18.30: beszélgetés Térey Jánossal. Vezeti: Szirák 
Péter irodalomtörténész, közreműködik: Juhász 
Árpád színész.

Érdeklődik a legújabb kiírt pályázatok iránt és szeretne 
elindítani egyet, de nem tudja hogyan fogjon hozzá? 

Forduljon bátran az Angel’s Help Kft. pályázatíró irodához.
Az Angels Help Kft. csapata immár ötödik éve végez tanácsadói és projektmenedzsment szolgáltatásokat hazai kis- és középvállalkozások, 
illetve civil szervezetek részére. Az évek során szerzett szakmai tapasztalatnak köszönhetően cégét nálunk maximális biztonságban 
tudhatja. Felkészült pénzügyi, jogi és közgazdász szakembereink a legnagyobb körültekintéssel készítik elő az üzleti tervet, valamint 
az egyedi igényeknek megfelelően kidolgozzák a pályázati stratégiákat. Szolgáltatásunk a pályázatfigyelésre és a teljes körű pályázati 
ügyintézésre kiterjed, ami azt jelenti, hogy ügyfeleinket a teljes folyamaton keresztül végigkísérjük. Tevékenységünkkel együttműködve 
számos fejlesztési projekt nyert támogatást és valósult meg sikeresen.

Célunk, hogy a hozzánk forduló vállalkozások számára felkutassuk és megszerezzük a legmegfelelőbb pályázati forrásokat, biztosítva 
ezzel üzleti sikereiket. Precíz és ügyfélbarát gyakorlati módszereinkkel, valamint kapcsolatainkkal ügyfeleink eredményesen zárhatnak a 
pályázati rendszerekben.

Ingyenes regisztráció és pályázatfigyelés!

A közelmúltban kiírt pályázatok:
 Pályázat kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének és kapacitásbővítésének támogatására
 Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítésére
 Pályázat KKV-k külpiacra lépésének támogatására
 Szakképesítéssel, felsőfokú képesítéssel nem rendelkező, 25 évnél fiatalabb munkavállalók támogatása
 Pályázat a munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek támogatására
 Pályázat kisgyermekkori nevelés támogatására
 Pályázat egészségügyi szakképzés támogatására
 Pályázat ivóvízminőség-javítás támogatására
 Pályázat szennyvízés szenyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések támogatására

Várjuk kis— és középvállalkozások, civil szervezetek és mezőgazdasági vállalkozások jelentkezését!

E-mail: angelshelpkft@gmail.com
Telefon: (06—70) 619—3369



O November 13., csütörtök, 12 óra
Meglepetés mini-hangversenyek a Debre-
ceni Egyetemen.

O November 13., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 13., csütörtök
15 óra: Firka Kör a Modemben. 18 óra: Tárlat-
vezetés: A festő dolga című kiállításon maga 
a művész, Birkás Ákos kalauzolja az érdeklődő 
látogatókat.

O November 13., csütörtök, 16 óra
Legyél te is a méhek barátja! – Gyarmati 
István ismeretterjesztő előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 13., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 13., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 13., csütörtök, 19 óra
Abrakazabra 15. születésnapi koncertje 
a Főnix Csarnokban. Fellép: Horváth Charlie, 
Demjén Ferenc, Balázs Fecó, az LGT két tagja 
Somló Tamás és Karácsony János, Keresztes 
Ildikó, Tóth Vera, Tóth Gabi, Radics Gigi, Király 
Viktor, Vastag Csaba, Bebe, Éliás Jr., Gájer Bálint, 
Kohánszky Roy.

O November 13., csütörtök, 19 óra
B. Kiss Zsuzsanna, Duffek Mihály, Grün-
wald Béla, Lakatos Péter, Pless Attila zon-
goraművészek hangversenye a DE Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O November 14–15.
A Rotary Club ifjúsági szervezete tartós 
élelmiszergyűjtést szervez a Malomparkban.
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O November 14.–december 19.
Őszné Mester Krisztina nemezkészítő kiál-
lítása a Tímárházban.

O November 14., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O November 14., péntek
11 óra: Tehetséggondozó program és szak-
kollégiumi nap a zeneművészeti kar Liszt-ter-
mében. 19 óra: ünnepi kórushangverseny 
a DE Zeneművészeti Kar épületátadójának  
40 éves évfordulóján a Liszt Teremben.

O November 14., péntek, 14 óra
Japán kultúra klub az Ifjúsági Házban.

O November 14., péntek, 15 óra
Szavamat adom – Irodalmi közéleti dél-
után az Újkerti Könyvtárban. A beszélgetést 
Rózsa Dezső vezeti.

O November 14., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 14., péntek, 16.30
Emlékezés Tóth Endre költőre, születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából a Med-
gyessy Ferenc Emlékmúzeumban. Közreműköd-
nek az Ady Endre Gimnázium diákjai. 

O November 14., péntek, 19 óra
Délibáb Klub a Belvárosi Közösségi Házban: 
„Délibábos” történetek: Debrecen és kör-
nyéke népzenei együttesei – beszélgetés a 
Karikás Együttesről Juhász Erikával. A hagyo-
mányok mélységei – Népművészetünk jel-
rendszere, I.: Beszélgetés Makoldi Sándorral. 
„Öregesen, csendesen...” – Táncmulatság 
énekszóval, székitánc-tanítással, Kiss József 
vezetésével. Muzsikál a Szeredás Együttes.

O November 14., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Szergej Prokofjev: A tüzes 
angyal. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

Őztestvérek – kamarajáték a Vojtinában

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Sajtóközlemény  

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  

„DOLGOZVA TANULJ!” CÍMŰ,  
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001  
azonosító számmal kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását a 23 területi kamara,  
mint konzorciumi partner közreműködésével 2014.01.02-vel megkezdte.  

Az 1,191 milliárd forintból megvalósuló projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez  
a minőségi oktatói feltételeket, növelje a képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.  
A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.

Az „A” alprojekt keretén belül a megyében egy 60 órás Módszertani képzésen 30 fő részére kerül sor pedagógiai, pszichológiai, jogi 
szakmódszertani és tanügy-igazgatási ismeretek átadására. 

A „B” alprojekt célja Hajdú-Bihar megyében 140 fő külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakember támogatása mester-
cím megszerzésében. A jogszabályi változások ha tására, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta 
a mester vizsga követelményeit, 2015. szeptember 1-jétől kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. 

A „C” alprojekt a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia 
régiókban” programban részt vevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújt szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget.
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O November 14., péntek, 19 óra
Békesség-óhajtás. Csokonai Vitéz Mihály 
vendégül látja a múzsákat, II. – zenés irodalmi 
esték a Déri Múzeumban. Válogatás ötszáz év 
magyar verseiből Tallián Marianne és Lázár 
Balázs előadásában.

O November 14., péntek, 20 óra
The Carbonfools / Intim Torna Illegál. Kon-
cert a Lovardában.

O November 14., péntek, 20 óra
Solar Surf / The Ornage Sofa / Robin 
Maters Project – koncertek az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubban.

O November 15–16.
Dream Wedding Show. Professzionális eskü-
vői kiállítás, vásár. A Hotel Lycium és a Kölcsey 
Központ esküvői nyílt napja. 
Információ: www.almaimeskuvoje.hu

O November 15., szombat
DEBRECEN–Szolnok férfi bajnoki vízilabda-
bajnokság a Sportuszodában.

O November 15., szombat, 8 óra
Bélyeggyűjtő-találkozó a Malompark Bevá-
sárlóközpont II. épületében.

O November 15., szombat, 10 óra
Spirálutak… avagy mi köze a mákos bejg-
linek a tejúthoz? – Kreatív művészetpedagó-
giai foglalkozás 7 éves kortól a Józsai Közösségi 
Házban.

O November 15., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 15., szombat, 16 óra
Gyimesi mulatság kisfarsangban – Mo-
tolla-alkalom a Homokkerti Közösségi Ház-
ban. Csalafinta játékok készítése különböző 
anyagokból, gyöngyszövés szövőkeretekkel, 
karmantyúfán, körmönfonás. Gyimesi táncház 
gyermekeknek, majd felnőtteknek a Horto-

bágy Néptáncegyüttessel. Közreműködik: 
Battai István néptánc-pedagógus. Muzsikál a 
Parandas zenekar.

O November 15., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 15., szombat, 19 óra
Nova Prospect / Pit of Saron / Crown Under 
The Cowboyhat  – koncertek az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubban.

O November 15., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. Zene, tánc, csobbanás! Me-
dencezárás: 23.30.

O November 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri mesék és Ba-
busgató. Családi előadás.

O November 16., vasárnap
15 óra: 18 éves a Konzervatóriumi Galéria. 

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Sajtóközlemény  

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  

„DOLGOZVA TANULJ!” CÍMŰ,  
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001  
azonosító számmal kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását a 23 területi kamara,  
mint konzorciumi partner közreműködésével 2014.01.02-vel megkezdte.  

Az 1,191 milliárd forintból megvalósuló projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez  
a minőségi oktatói feltételeket, növelje a képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.  
A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.

Az „A” alprojekt keretén belül a megyében egy 60 órás Módszertani képzésen 30 fő részére kerül sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- 
szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. 

A „B” alprojekt célja Hajdú-Bihar megyében 140 fő külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakember támogatása mester-
cím megszerzésében. A jogszabályi változások ha tására, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta 
a mester vizsga követelményeit, 2015. szeptember 1-től kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. 

A „C” alprojekt a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia 
régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújt szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget.

Dharma Klub az Ifiházban: november 14-én a Solar Surf is fellép
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Györfi Ádám szobrászművész kiállításá-
nak megnyitója a DE Zeneművészeti Karán. 
19 óra: A DE Zeneművészeti Kar Szimfoni-
kus Zenekarának hangversenye a DE Zene-
művészeti Karán.

O November 16., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modem-
ben. 

O November 16., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika: a Debreceni Egyetem 
Ének Tanszékének musicalkoncertje a Köl-
csey Központban. A belépés ingyenes.

O November 17–20.
Újkerti egészség hét az Újkerti Közösségi 
Házban. November 17., 10 óra: Vendégünk 
Makk Marci és Teddy Maci – óvodásoknak. 
Nov. 18., 14 óra: Prevenciós nap – nyugdí-
jasoknak és érdeklődőknek. Nov. 19., 14.30: 
természetismereti előadás és interaktív foglal-
kozás általános iskolásoknak. Nov. 20., 16 óra: 

Mentál Filmklub – előadás és filmvetítés 
középiskolásoknak.

O November 17., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház.

O November 17., hétfő, 14 óra
Legkedvesebb verseimből – Máriássi Jó-
zsef műsora a Belvárosi Közösségi Házban.

O November 17., hétfő
14 óra: Víg Kamara Színház: Lackfi János:  
A dühös lovag. Ifjúsági bérlet. 19 óra: Csokonai 
Színház: Szergej Prokofjev: A tüzes angyal. 
Horváth Árpád-bérlet.

O November 17., hétfő, 17 óra
Az újrahasznosítás művészete. Vargáné 
Leveleki Brigitta kiállítása az Ifjúsági Házban. 
Közreműködik Mátyás Kinga Vanda pszicholó-
gus és a Kodály zeneművészeti szakközépiskola 
tanulói.

O November 17., hétfő, 17 óra
Stádium-bemutató a Benedek Elek Könyv-
tárban. Vendégek: Pozsgay Imre, Bordás Mária, 
Fazekas István, Deák Mór szerkesztők. A beszél-
getést vezeti: Arany Lajos művészeti író.

O November 17., hétfő, 19 óra
Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban. Marc 
Camoletti vígjátéka két részben. A Thália Szín-
ház előadása a Kölcsey Központban.

O November 18–30.
IX. Országos Középiskolás Képzőművészeti 
Diáktárlat a Kölcsey Központ Bényi Árpád-ter-
mében.

O November 18., kedd, 10, 13.30 és 15 óra
Vojtina Bábszínház: A szegény ember hege-
dűje. Kamara-bábkészítő.

O November 18., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O November 18., kedd, 14 óra
Erzsébet–Katalin napi bál a Belvárosi Közös-
ségi Házban.

O November 18., kedd, 14 óra
Mézeshuszár – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 18., kedd
14 óra: Víg Kamara Színház: Lackfi János:  
A dühös lovag. Ifjúsági bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Csikóink. Nagy 
György-bérlet.

O November 18., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 18., kedd, 17.30
Ki vagyok Én? Ki vagy Te? Előadás, beszélge-
tés, majd klubfoglalkozás Nánásiné Lókodi 
Andrea önismereti trénerrel az Ifjúsági Házban.
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Határon átnyúló együttműködés agrár-élelmiszeripari üzleti központ kialakítására  
Nagyváradon és vállalkozói fejlesztési központ létrehozására Debrecenben

Két ország, egy cél, közös siker!

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

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

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

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

Projekt azonosító: HURO/1101/043/2.1.1

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

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
ORADEA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA

Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben. Zene, tánc,  
csobbanás! 



O November 18., kedd, 18 óra
Modem Filmklub: Mephisto (1981).

O November 18., kedd, 20 óra
Rocklegendák az Apolló moziban! Doors at 
the Bowl 1968.

O November 19., szerda, 11 óra
Tardi főkötő újragondolva – a Homokkerti 
Nefelejcs Kör kiállítása a Homokkerti Közösségi 
Házban. Köszöntőt mond: Jantyik Zsolt, a DMK 
igazgatója. Megnyitja: V. Szathmári Ibolya 
etnográfus. Közreműködik a Debrecen Hajdú 
Táncegyüttes. (Nyitott műhely november 26-án 
és december 3-án, 13–15 óráig. 

O November 19., szerda
Campus-party a Lovardában. Julia 
Carpenter.

O November 18., kedd, 19 óra
Fenyő Gusztáv zongoraestje a DE Zenemű-
vészeti Karán.

O November 19., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 19., szerda
10 és 14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös lo-
vag. Ifjúsági bérlet.
18 óra: Horváth Árpád Stúdió: Földes Mária: 
A séta. Havas Judit önálló estje. Bérletszünet.
19 óra: Csokonai Színház: Prokofjev: A tüzes 
angyal. Erkel Ferenc-bérlet.

O November 19., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajá-
ték.

O November 19., szerda, 13.30
Szaxofónia. Bemutató a DE Zeneművészeti 
Karán.

O November 19., szerda, 14 óra
Szent Erzsébet története – Gyöngy Péter 
ismeretterjesztő előadása a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 19., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O November 19., szerda, 18 óra
AMÚGY – lapszámbemutató a Modemben.

O November 19., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: A mindennapok 
asztrológiája – Éber Ábel életvezetési tanács-
adó előadása az Ifiházban.

O November 19., szerda, 19 óra
Őszi Színházi Esték: Országomat egy csókért. 
Zenés vígjáték a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O November 20.–december 31.
A budapesti Bélyegmúzeum Embermen-
tők című kiállítása a Malompark Bevásárlóköz-
pont II. épületében.

O November 20., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajá-
ték.

O November 20., csütörtök
10 és 14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös 
lovag. Ifjúsági bérlet. 18 óra: Horváth Árpád 
Stúdiószínház: A séta. Havas Judit estje. Bér-
letszünet.

O November 20., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 20., csütörtök, 14 óra
„Mézeshuszár” – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 20., csütörtök
15 óra: Firka Kör a Modemben. 17.30: Felnőtt 
múzeumpedagógiai foglalkozás.

O November 20., csütörtök, 16 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár 8. diákkonferenciája a 
Józsai Könyvtárban.

O November 20., csütörtök, 17 óra
A vaskorona – A Pilis összeesküvés című 
regény folytatása. A debreceni szerző, Kövesi 
Péter könyvét bemutatja Kovács Zsolt újságíró 
az Újkerti Könyvtárban.

O November 20., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 20., csütörtök, 19.30
A szerelem rabságában. Koncert a Kodály 

Kórus Debrecen közreműködésével a Bartók 
Teremben. Előtte 18 órától beszélgetés a kon-
cert fellépőivel, illetve meghívott vendégekkel 
a Croco Caféban.

O November 21–23.
VII. Nemzetközi vasútmodell-kiállítás a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban. A 
Hajdú Expressz Vasútmodellező és Vasútbarát 
Egyesület (HEX-VA-VE) hagyományos bemuta-
tója.

O November 21.–december 19.
Neszádeliné Kállai Mária csipke- és vise-
letkészítő, valamint Buka Csabáné csipke-
verő kiállítása a Tímárházban.

O November 21., péntek, 9.30, 11 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajá-
ték.

O November 21., péntek, 14 óra
Japán kultúra klub az Ifjúsági Házban.

O November 21., péntek, 16 óra
Beszélgetős esték a Vojtinában. Születésél-
mény. Vendég: Orosz Katalin, klinikai szak-
pszichológus. Házigazda: Láposi Terka.

O November 21., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 21., péntek, 16 óra
A Bihar Antikvárium könyvárverése a Bel-
városi Közösségi Házban.

O November 21., péntek, 16.30
Kolumbusz gazdag partján – Costa Rica 
földrajzos szemmel. Mező Szilveszter muzeoló-
gus vetített képes előadása a Déri Múzeumban.
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piaccsarnok és vállalkozói inkubátorházat alakítanak ki a volt debreceni kamarai székházból.  

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

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

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

Projekt azonosító: HURO/1101/043/2.1.1

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

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
ORADEA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA

Nemzetközi vasútmodell-kiállítás a VOKE Egyetértés Művelődési Központban



O November 21., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Prokofjev: A tüzes angyal. 
Téri Árpád-bérlet.

O November 21., péntek, 19 óra
Heiner: Müller: Titus anatómiája, Róma 
bukása. Shakespeare-kommentár. Premier a 
Modemben.

O November 22–23.
Kockafeszt – Nem csak gyerekeknek a Köl-
csey Központban. Ahol a LEGO® figurák életre 
kelnek. További részletek: www.fonixinfo.hu

O November 22.–december 5.
Bánszki Tamás festő- és grafikusművész 
kiállítása az Élettudományi Galériában.

O November 22., szombat
Kárpátia-koncert a Lovardában.

O November 22., szombat, 8 óra
Bélyeggyűjtő-találkozó a Malompark Bevá-
sárlóközpont II. épületében.

O November 22., szombat, 9.30
Disznótor a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében. 
Információ: zsuzsivasut.hu

O November 22., szombat, 10 óra
Hétvégi játszóházi program a Tímárházban. 
Gyertyamártás.

O November 22., szombat, 10 óra
Ösztönös döntéshozatal, intuitív helyzetérté-
kelés – Paulinyi Tamás író, pszi-kutatóval az 
Ifjúsági Házban.

O November 22., szombat, 10 óra
25 éves a Shotokán-karate Józsán. Rendez-
vény a Józsai Közösségi Házban.

O November 22., szombat, 10 óra
Rejtvényfejtő verseny a Józsai Könyvtárban.

O November 22., szombat, 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O November 22., szombat, 14 óra
SUB Jam – Ifjúsági össztánc. Zenetörténeti 

30

DEC. 22.

DEC. 15.

DEC. 8.

DEC. 1.a  együttes unplugged koncertje

balázs elemér quartet and voces4 emsemble

és a veszprémi légierő bigbandje

david bratton and

contemporary gregorian

kelta karácsony

dés lászló

vastag tamás

the every praise

gospel singers

vendég: szabó attila (csík zenekar) és karácsony jános (lgt)

(new york)

Jegyek Válthatók: a Fórum Debrecen beVásárló központ InFormácIós pultJánál, a kölcsey központban És a haJDú-bIharI napló szÉkházában.

onlIne JegyVásárlás: WWW.gagproDukcIo.hu

A hagyományok mélységei. Beszélgetések Makoldi Sándorral a Délibáb klubban

előadások a reggae és a dancehall témakörében 
az Ifiházban.

O November 22., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 22., szombat, 18 óra
Négy évszak – négy sztár chef – téli 
élményvacsora Sárközi Ákossal a Hotel 
Lyciumban. Asztalfoglalás: (52) 506-600

O November 22., szombat, 19 óra
Gordan Tudor szaxofonhangversenye a  
DE Zeneművészeti Karán.

O November 22., szombat, 19 óra
Titus anatómiája, Róma bukása. Shakes-
peare-kommentár a Modemben. Hofi Géza-
bérlet.

O November 22., szombat, 19 óra
Erzsébet–Katalin-napi bál a Csapókerti Kö-
zösségi Házban.

O November 23.–december 5.
Zsombori Erzsébet selyemfestő kiállítása 
az Elméleti Galériában.

O November 23., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti Tes-
co-parkolóban.

O November 23., vasárnap
A magyar labdarúgás napja a Hódos Imre-
rendezvénycsarnokban.

O November 23., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A három kismalac és a 
farkasok. A HeppTrupp Társulat vendégelő-
adása.

O November 23., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: Macbeth. Shakespeare-bér-
let.

O November 23., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 24.–december 31.
Karácsonyi és újévi képeslapokból látható 
kiállítás a Malompark Bevásárlóközpont II. 
épületében.

O November 24., hétfő
Író-olvasó találkozó Sohonyai Edit írónő-
vel a Józsai Könyvtárban.

O November 24., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték.

O November 24–26., 13.30
Delta Mozi: Rio 2. Információ: (52) 439 866

O November 24., hétfő
14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös lovag. 

Ifjúsági bérlet. 19 óra: Csokonai Színház: Légy 
jó mindhalálig. Ady Endre 2-bérlet.

O November 24., hétfő, 15 óra
Diákkonferencia az Újkerti Könyvtárban. 10–
15 éves diákok irodalomról, írókról, könyvekről. 

O November 25., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Paradicsomjáték.

O November 25., kedd, 10.30
Zenebölcsi a Méliusz-könyvtárban.

Az Eleven csoport 
– Sesztina Galéria, november 14-éig
Máthé András fotói 
– Kölcsey Központ, 16-áig
A Havrics Galéria őszi 
festménykiállítása 
– Malompark Bevásárlóközpont, 16-áig
Az origami csodálatos világa 
– Tímárház, 17-éig
Kerecseny Dóra festményei
– Élettudományi Galéria, 21-éig
Szenvedélyeink, és ami mögötte van 
– Ifjúsági Ház, 21-éig
Turcsányi Béla festményei 
– Elméleti Galériában, 21-éig
Halla Tibor: Felszínek 
– Hal Köz Galéria, 27-éig
Varju József fafaragó munkái 
– Újkerti Közösségi Ház, 28-áig
Sári Antal: Private 
– Benedek Galéria, 29-éig
Kolozsváry Katalin: Visszatekintő 

– Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 30-áig
Ethno-trezor; A debreceni 
mézeskalácsosság 
– Déri Múzeum, 30-áig
Kiss Sándor fotói 
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 

december 1-jéig
30 éves a DMK Tűzzománc Szakköre 
– Belvárosi Galéria, december 15-éig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:
A torinói lepel hiteles másolata 
– látható mindennap 6.30–19 óráig a Szent 

Anna-székesegyházban
Őseink hite 
– szerdán, szombaton és vasárnap 9-től 

12-ig és 14-től 17.30-ig a Szent Anna-
székesegyházban

Munkácsy Terem
– Déri Múzeum, hétfő kivételével naponta 

10–18-ig
Tímártörténeti kiállítás és Kézművesek 

Debrecenben – Tímárház

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
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O November 25., kedd, 14 óra
Mézeshuszár – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban. 

O November 25., kedd
DVSE–Kaposvár férfi bajnoki vízilabda-mér-
kőzés a Sportuszodában.

O November 25., kedd
14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös lovag. If-
júsági bérlet. 19 óra: Csokonai Színház: Móricz 
Zsigmond: Rokonok. A Szatmárnémeti Északi 

Campus-party a Lovardában – november 19-én Julia Carpenterrel
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Bizonyított tény, hogy a helyes gerinctartás, 
a jó idegműködés, a gerinc rend sze res hely
re tétele, helyremozgatása, közérzetjavító 
át mozgatása nagyban hozzájárul testünk tö
kéletes működéséhez és ahhoz, hogy ellen
álljon a betegségeknek.

Javaslatom, hogy havonta egyszer legyen 
része csontkovácsolásban, vagy közérzetja
vító átmozgatásban.

Egészségmegőrzésre és megtartásra is 
a legjobb, leghatékonyabb mód a népi gyó
gyászatból jól ismert csontkovácsolás, vagy 
a közérzetjavító átmozgatás.

A csontkovácsolás tehát segítséget nyújt, 
az pedig, hogy fájdalmas lenne, tévhit. 

A jótékony hatások és a ténylegesen fel
lépő, csodás frissítő érzések miatt van, aki 
masszázs helyett is és ugyanolyan gyakori
sággal kezelteti magát ezzel a módszerrel. 

Érezte már a hát, derékfájás, kéz és láb
zsibbadás, gerinc és derékpanaszok okozta 
fájdalmat? 

A csontkovácsolás (chiropractor) segítsé-
get nyújt a szervezet öngyógyításában.

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

Közérzetjavító átmozgatás

Színház vendégjátéka. Lendvay Márton-bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdió: Shirley 
Valentine. Bérletszünet.

O November 25., kedd, 16.30
Firdauszí Sáhnáme: A Királyok Könyve. 
Perzsa költők versei Gaál László fordításában. 
Könyvbemutató a Méliusz Juhász Péter Könyv-
tárban.

O November 25., kedd, 17 óra
A finn konyha – receptek, ételkóstolók a Bel-
városi Közösségi Házban.

O November 25., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O November 25., kedd, 18 óra
Vámosi Péter: Utazás a pápuák földjén. 

Világjáró Klub előadása az I. Belklinika tanter-
mében.

O November 25., kedd, 19 óra
Kiss Ádám a nagy világban. – 80 perc alatt 
a Föld körül. Kiss Ádám önestje a Lovardában.

O November 25., kedd, 20 óra
Rocklegendák az Apolló moziban! Rolling 
Stones sweet summer sun – live in Hyde Park, 
2013.

O November 26., szerda
Campus-party a Lovardában.

O November 26., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 26., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek.

O November 26., szerda
10 és 14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös 
lovag. Mesebérlet. 19 óra: Csokonai Színház: 
Rokonok. A Szatmárnémeti Északi Színház 
vendégjátéka. Lontay Margit-bérlet. 19 óra: 
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. 
Bérletszünet.

O November 26., szerda, 13.30 és 14.45
Szaxofónia. Bemutató a DE Zeneművészeti 
Karán.

O November 26., szerda, 14 óra
Adventre hangolunk. Csuhéangyalka-készí-
tés – kézműves-foglalkozás általános iskolá-
soknak az Újkerti Közösségi Házban.

O November 26., szerda, 14 óra
Márton-napi libaságok – libatepertő-sütés a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O November 26., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 26., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O November 26., szerda, 19 óra
Amit szívedbe rejtesz. A Csík zenekar le-
mezbemutató koncertje a Kölcsey Központ-
ban.

O November 27., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. 

O November 27., csütörtök, 10 és 14 óra
Garabonciás Gyermekszínház: Tompeti és ba-
rátai. Gyerekkoncert a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központban.

O November 27., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 27., csütörtök, 14 óra
Mézeshuszár – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.
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Diákkonferenciák: 20-án a józsai, 24-én az újkerti könyvtárban
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O November 27., csütörtök
14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös lovag. 
Mesebérlet. 19 óra: Csokonai Színház: Roko-
nok. A Szatmárnémeti Északi Színház vendég-
játéka. Ady Endre-bérlet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdió: Shirley Valentine. Bérletszünet.

O November 27., csütörtök, 15 óra
Diabétesz-világnap a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O November 27., csütörtök
15 óra: Firka Kör a Modemben. 18 óra: Tárlat-
vezetés Kukla Krisztiánnal a Körhinta című 
tárlaton.

O November 27., csütörtök, 16 óra
A vásárhelyi Pákozdy Ferenc hátrahagyott 
versei című kötet bemutatója a Medgyessy-
múzeumban.

O November 27., csütörtök, 16 óra
Szüreti tapasztalatok, borkezelés – is-
meretterjesztő előadás a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O November 27., csütörtök ,17 óra
SzerzőPont – Az Élő Irodalom – Élő Könyv 
Műhely irodalmi estje a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban. Vers, slam poetry, próza. Vendé-
gek: Báthory Attila, Czégény Nagy Erzsébet, 
Murányi Zita, Répás Zoltán, Sárándi Szilvia, 
Szűcs Noémi. Moderátor: Balku László.

O November 27., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 27., csütörtök, 19.30
Latin varázs. Koncert a Bartók Teremben. Köz-
reműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen, 
Kelemen Barnabás (hegedű). Vezényel: Kollár 
Imre. Előtte 18 órától beszélgetés a koncert 
fellépőivel és meghívott  vendégekkel a Croco 
Caféban.

O November 28.–december 24.
Karácsonyi vásár a Malompark Bevásárlóköz-
pontban.

O November 28., péntek, 8 óra
Csapókerti nap – megyei műveltségi vetélke-
dő általános iskolásoknak a Csapókerti Közössé-
gi Házban.

O November 28., péntek, 14 óra
Japán kultúra klub az Ifjúsági Házban.

O November 28., péntek, 14 óra
Szaxofónia. Bemutató a DE Zeneművészeti 
Karán.

O November 28., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 28., péntek, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Kökényessy 
György gyógynövénykertész előadása az Ifjú-
sági Házban.

O November 28., péntek, 18.30
Depresszió / Road / Rómeó vérzik / 
Bornout zenekar koncertje a Lovardában.

O November 28., péntek, 19 óra
Víg Kamara Színház: Offenbach: Pepito. Né-
meth László-bérlet.
Csokonai Színház: Rokonok. A Szatmárnémeti 
Északi Színház vendégjátéka. Csortos Gyula-
bérlet.

O November 28., péntek, 19 óra
Hobo-est a Déri Múzeumban. Ady Endre: A föl-
támadás szomorúsága.

O November 29., szombat 
Debreceni Bormustra. A Debreceni Borozó 
borseregszemléje a Déri Múzeumban.

O November 29., szombat, 8 óra
Bélyeggyűjtő-találkozó a Malompark Bevá-
sárlóközpont II. épületében.

O November 29., szombat, 10 óra
Kacor király című bábjáték a Malompark Be-
vásárlóközpontban. Kézműves-játszóház 13 
óráig.

O November 29., szombat, 10 óra
I. Országos Karikázó Fesztivál a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 29., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
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A DÜHÖS LOVAG. Élt a messzi 
középkorban, a távoli Olaszországban egy 
nagy erejű lovag, aki kalandvágyában 
nekiindult, és a még távolabbi Jeruzsálembe 
ment csatázni. Ha ő egyszer dühbe jött, nem 
kímélt senkit, keresztülgázolt mindenkin, 
aki útjába állt, még azokon is, akik szerették. 
Dühösségénél csak büszkesége volt nagyobb, 
így aztán őrült és lehetetlen fogadást kötött. 
Hogy pontosan milyet is és hogy sikerült-e 
véghezvinnie a lehetetlent? A színházban 
kiderült! A Csokonai Színház kérésére írt 
gyereknek szóló darabot a kortárs magyar 
irodalom kiemelkedő alakja, Lackfi János. 
A hős lovag (Raniero di Ranieri) és felesége 
(Francesca) szerepében a Csokonai Színház 
két fiatal színművészét, Pál Hunort és Sza-
kács Hajnalkát láthatja az ifjú közönség.

CSIZMAFÉNYESÍTŐ HÉT. Maga a Mikulás látogat el a Vojtinába december 
1. és 7. között, hogy egy bábelőadással kedveskedjen a gyerekeknek. Talán 
még a rakoncátlan krampuszait is elhozza! Az is lehet, hogy az előadás után 
más meglepetéssel is készül! De ezt csak az tudja meg, aki aznap reggel kipu-
colja kis csizmáját, felkerekedik, és elmegy a bábszínházba...



Bizonyított tény, hogy a helyes gerinctartás, 
a jó idegműködés, a gerinc rend sze res hely
re tétele, helyremozgatása, közérzetjavító 
át mozgatása nagyban hozzájárul testünk tö
kéletes működéséhez és ahhoz, hogy ellen
álljon a betegségeknek.

Javaslatom, hogy havonta egyszer legyen 
része csontkovácsolásban, vagy közérzetja
vító átmozgatásban.

Egészségmegőrzésre és megtartásra is 
a legjobb, leghatékonyabb mód a népi gyó
gyászatból jól ismert csontkovácsolás, vagy 
a közérzetjavító átmozgatás.

A csontkovácsolás tehát segítséget nyújt, 
az pedig, hogy fájdalmas lenne, tévhit. 

A jótékony hatások és a ténylegesen fel
lépő, csodás frissítő érzések miatt van, aki 
masszázs helyett is és ugyanolyan gyakori
sággal kezelteti magát ezzel a módszerrel. 

Érezte már a hát, derékfájás, kéz és láb
zsibbadás, gerinc és derékpanaszok okozta 
fájdalmat? 

A csontkovácsolás (chiropractor) segítsé-
get nyújt a szervezet öngyógyításában.

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

Közérzetjavító átmozgatás

O November 27., csütörtök
14 óra: Víg Kamara Színház: A dühös lovag. 
Mesebérlet. 19 óra: Csokonai Színház: Roko-
nok. A Szatmárnémeti Északi Színház vendég-
játéka. Ady Endre-bérlet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdió: Shirley Valentine. Bérletszünet.

O November 27., csütörtök, 15 óra
Diabétesz-világnap a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O November 27., csütörtök
15 óra: Firka Kör a Modemben. 18 óra: Tárlat-
vezetés Kukla Krisztiánnal a Körhinta című 
tárlaton.

O November 27., csütörtök, 16 óra
A vásárhelyi Pákozdy Ferenc hátrahagyott 
versei című kötet bemutatója a Medgyessy-
múzeumban.

O November 27., csütörtök, 16 óra
Szüreti tapasztalatok, borkezelés – is-
meretterjesztő előadás a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O November 27., csütörtök ,17 óra
SzerzőPont – Az Élő Irodalom – Élő Könyv 
Műhely irodalmi estje a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban. Vers, slam poetry, próza. Vendé-
gek: Báthory Attila, Czégény Nagy Erzsébet, 
Murányi Zita, Répás Zoltán, Sárándi Szilvia, 
Szűcs Noémi. Moderátor: Balku László.

O November 27., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 27., csütörtök, 19.30
Latin varázs. Koncert a Bartók Teremben. Köz-
reműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen, 
Kelemen Barnabás (hegedű). Vezényel: Kollár 
Imre. Előtte 18 órától beszélgetés a koncert 
fellépőivel és meghívott  vendégekkel a Croco 
Caféban.

O November 28.–december 24.
Karácsonyi vásár a Malompark Bevásárlóköz-
pontban.

O November 28., péntek, 8 óra
Csapókerti nap – megyei műveltségi vetélke-
dő általános iskolásoknak a Csapókerti Közössé-
gi Házban.

O November 28., péntek, 14 óra
Japán kultúra klub az Ifjúsági Házban.

O November 28., péntek, 14 óra
Szaxofónia. Bemutató a DE Zeneművészeti 
Karán.

O November 28., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 28., péntek, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Kökényessy 
György gyógynövénykertész előadása az Ifjú-
sági Házban.

O November 28., péntek, 18.30
Depresszió / Road / Rómeó vérzik / 
Bornout zenekar koncertje a Lovardában.

O November 28., péntek, 19 óra
Víg Kamara Színház: Offenbach: Pepito. Né-
meth László-bérlet.
Csokonai Színház: Rokonok. A Szatmárnémeti 
Északi Színház vendégjátéka. Csortos Gyula-
bérlet.

O November 28., péntek, 19 óra
Hobo-est a Déri Múzeumban. Ady Endre: A föl-
támadás szomorúsága.

O November 29., szombat 
Debreceni Bormustra. A Debreceni Borozó 
borseregszemléje a Déri Múzeumban.

O November 29., szombat, 8 óra
Bélyeggyűjtő-találkozó a Malompark Bevá-
sárlóközpont II. épületében.

O November 29., szombat, 10 óra
Kacor király című bábjáték a Malompark Be-
vásárlóközpontban. Kézműves-játszóház 13 
óráig.

O November 29., szombat, 10 óra
I. Országos Karikázó Fesztivál a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 29., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

33

A DÜHÖS LOVAG. Élt a messzi 
középkorban, a távoli Olaszországban egy 
nagy erejű lovag, aki kalandvágyában 
nekiindult, és a még távolabbi Jeruzsálembe 
ment csatázni. Ha ő egyszer dühbe jött, nem 
kímélt senkit, keresztülgázolt mindenkin, 
aki útjába állt, még azokon is, akik szerették. 
Dühösségénél csak büszkesége volt nagyobb, 
így aztán őrült és lehetetlen fogadást kötött. 
Hogy pontosan milyet is és hogy sikerült-e 
véghezvinnie a lehetetlent? A színházban 
kiderült! A Csokonai Színház kérésére írt 
gyereknek szóló darabot a kortárs magyar 
irodalom kiemelkedő alakja, Lackfi János. 
A hős lovag (Raniero di Ranieri) és felesége 
(Francesca) szerepében a Csokonai Színház 
két fiatal színművészét, Pál Hunort és Sza-
kács Hajnalkát láthatja az ifjú közönség.

CSIZMAFÉNYESÍTŐ HÉT. Maga a Mikulás látogat el a Vojtinába december 
1. és 7. között, hogy egy bábelőadással kedveskedjen a gyerekeknek. Talán 
még a rakoncátlan krampuszait is elhozza! Az is lehet, hogy az előadás után 
más meglepetéssel is készül! De ezt csak az tudja meg, aki aznap reggel kipu-
colja kis csizmáját, felkerekedik, és elmegy a bábszínházba...
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O November 29., szombat, 15 óra
Ezo-szombat az Ifjúsági Házban. Szabó Judit 
spirituális tanító-író előadása életről és halálról.

O November 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 29., szombat, 18 óra
Víg Kamara: Pepito. Rajz János-bérlet. Cso-
konai Színház: Tükörcserepek. A Hajdú Tánc-
együttes vezetőinek 20 éves jubileumi estje.

O November 29., szombat, 19 óra
Titus anatómiája, Róma bukása. Shakes-
peare-kommentár a Modemben. Kertész Gyu-
la-bérlet.

O November 30., vasárnap
A négy testvér című meseelőadás a Malom-
parkban. Kézműves-játszóház 13 óráig.

O November 30., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Két mese a hársfa alatt 

(bemutató) és Paradicsomjáték. Családi elő-
adás.

O November 30., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modem-
ben. 

O November 30., vasárnap, 16 óra
Ott, ahol zúg az a négy folyó – Ünnepi 
magyarnóta- és operettgála-előadás a Lovar-
dában.

O November 30., vasárnap, 16 óra
Adventi hangverseny a Józsai Közösségi 
Házban. 

O November 30., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 30., vasárnap, 16.30
DVSC-TEVA–Nyíregyháza Spartacus bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O November 30., vasárnap, 19 óra
Hobo-est a Déri Múzeumban. Ady Endre: A föl-
támadás szomorúsága.

O December 1., hétfő, 9 óra
AIDS-ellenes világnap az Ifjúsági Házban.

O December 1., hétfő, 19 óra
Adventi koncertek a Nagytemplomban. Kelta 
Karácsony. A Firkin Együttes unplugged-

facűbooű.com/loűardanoűűmbűr dűcűmbűr

noű. 1ű. Ez a hűly – Kulűa Jánoű űűtjű
noű. 12. CAMPUS Party – Chriű Lawyűr
noű. 1ű. Intim Torna Illűgál // Carbonfoolű
noű. 19. CAMPUS Party – Julia Carpűntűr
noű. 22. Kárpátia űoncűrt
noű. 25. Dumaűzínház – Kiűű Ádám
nnoű. 26. CAMPUS Party
noű. 28. Dűprűűűzió // ROAD 
      Róműó Vűrziű // Bornout
noű. 3ű. Nóta Gála

dűc. 3. CAMPUS Party
dűc. 5. Quimby // Szabó Balázű Bandája
dűc. 8. Loűarda Pódium – A fűrfiagy
dűc. 11. Nyitott Aűadűmia – Pál Fűri atya
dűc. 27. Bűűt of ’9űű
dűc. 28. EDDA Műűűű űű űűűű 
          jubilűumi űzupűrűoncűrt
dűc. 29. Hadházi Láűzló önálló űűtjű
dűc. 31.  Loűarda Szilűűűztűr

PROGRAMOK

Csoportos Barázdaság – az Ifiházba a régi korongok szerelmeseit várják

Köredzéssel az egészségért!
Napjaink felgyorsult világában egyre kevesebb idő jut a preventív 
testmozgásra. Számtalan edzőterem kínál csoportos és egyéni 
tornákat, illetve változatos kondigéppark áll a mozogni vágyók 
rendelkezésére.

Az Orange Női Fitness Szalon fő profilja a köredzés, melynek 
hatékonysága a kombinált tréningben rejlik. A program során 
két körben végzünk gyakorlatokat, egy percet, a kondigépeken 
és egy percet a közös tornával töltve. Kortól, edzettségi állapottól 
és különösebb szakmai előképzettség nélkül ajánlott a köredzés 
minden karcsúsodni, erősödni vagy csak egyszerűen egészséget 
megőrizni vágyó hölgy számára. 

A köredzésben kombinált tréning kiválóan alkalmas az egyéni 
célok megvalósítására. A gépek 12 fokozatban állíthatóak, ezáltal 
a fiataloktól az idősebb korosztályig mindenki számára optimális 
terhelési szint biztosított. 

A gépeken végzett gyakorlatok során különös figyelmet fordí-
tunk a korrekt és pontos kivitelezésre. Törekszünk a stabil 
kiinduló helyzetre, teljes ízületi mozgáspályára és a tökéletes 
véghelyzetre. 

A gyakorlatok változatosságát a szalonbeli eszközök segítik, 
kézi és lábsúlyokkal növeljük az adott gyakorlatok nehézségi 
fokát. Minden esetben a hosszú távú pozitív edzéshatást, így az 
egészségmegőrzést, jó kondíciót és az egyénre szabott optimális 
szintet vagyunk hivatottak kialakítani a vendégeink számára.

Családias hangulatban zajlanak az edzések, amelyek az érzelmi 
alapú jóllétet erősítik a résztvevőkben. Az Orange Női Fitness 
Szalonban a testi-lelki harmónia megteremtéséért dolgozunk, 
hozzásegítve a hölgyeket céljaik eléréséhez.

A cikket szalonunk kiváló aerobik sportedzője, Pásztor Zita írta.

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

www.orangefitness.hu

orange női fitness
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koncertje. Vendég: Szabó Attila (Csík zene-
kar)

O December 2., 17 óra
Kocsis László grafikusművész Lélekfúga 
című kiállítása a Benedek Galériában. Megnyit-
ja: Kerékgyártó Kálmán költő.

O December 2., kedd, 17 óra
Helytörténeti esték az Újkerti Könyvtárban. 
Régiónk zsinagógái és zsidó emlékhelyei. 
Papp József vetített képes előadása.

O December 2., kedd, 20 óra
Rocklegendák az Apolló moziban! Jimi 
Hendrix in Woodstock, 1969.

O December 3., szerda, 16 óra
Bagossiné O. Szabó Katalin Magyar Nagy-
asszonyok című előadása a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O December 4., csütörtök, 19.30
Ránki család zongorahangversenye a Bar-
tók Teremben.

facűbooű.com/loűardanoűűmbűr dűcűmbűr

noű. 1ű. Ez a hűly – Kulűa Jánoű űűtjű
noű. 12. CAMPUS Party – Chriű Lawyűr
noű. 1ű. Intim Torna Illűgál // Carbonfoolű
noű. 19. CAMPUS Party – Julia Carpűntűr
noű. 22. Kárpátia űoncűrt
noű. 25. Dumaűzínház – Kiűű Ádám
nnoű. 26. CAMPUS Party
noű. 28. Dűprűűűzió // ROAD 
      Róműó Vűrziű // Bornout
noű. 3ű. Nóta Gála

dűc. 3. CAMPUS Party
dűc. 5. Quimby // Szabó Balázű Bandája
dűc. 8. Loűarda Pódium – A fűrfiagy
dűc. 11. Nyitott Aűadűmia – Pál Fűri atya
dűc. 27. Bűűt of ’9űű
dűc. 28. EDDA Műűűű űű űűűű 
          jubilűumi űzupűrűoncűrt
dűc. 29. Hadházi Láűzló önálló űűtjű
dűc. 31.  Loűarda Szilűűűztűr

PROGRAMOK

Szentpéteri Csilla decemberben zenekarral érkezik 

E LŐ Z E T E S :
O December 5., péntek
subNight az Ifjúsági Házban.

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

O December 5., péntek, 19 óra
Délibáb Klub a Belvárosi Közösségi Házban: 
„Délibábos” történetek: Debrecen és kör-
nyéke népzenei együttesei – beszélgetés 
a Morotva Együttesről Rőmer Ottóval. A ha-
gyományok mélységei – Népművészetünk 
jelrendszere, II.: Beszélgetés Makoldi Sán-
dorral. „Öregesen, csendesen...” – Tánc-
mulatság énekszóval, székitánc-tanítással, 
Kiss József vezetésével. Muzsikál a Szeredás 
Együttes.

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

O December 7., vasárnap
Csoportos Barázdaság az Ifiházban.

O December 13., szombat, 19 óra
Szentpéteri Csilla és Vásáry André adventi 
jótékonysági koncertje a Kölcsey Központ-
ban.

Köredzéssel az egészségért!
Napjaink felgyorsult világában egyre kevesebb idő jut a preventív 
testmozgásra. Számtalan edzőterem kínál csoportos és egyéni 
tornákat, illetve változatos kondigéppark áll a mozogni vágyók 
rendelkezésére.

Az Orange Női Fitness Szalon fő profilja a köredzés, melynek 
hatékonysága a kombinált tréningben rejlik. A program során 
két körben végzünk gyakorlatokat, egy percet, a kondigépeken 
és egy percet a közös tornával töltve. Kortól, edzettségi állapottól 
és különösebb szakmai előképzettség nélkül ajánlott a köredzés 
minden karcsúsodni, erősödni vagy csak egyszerűen egészséget 
megőrizni vágyó hölgy számára. 

A köredzésben kombinált tréning kiválóan alkalmas az egyéni 
célok megvalósítására. A gépek 12 fokozatban állíthatóak, ezáltal 
a fiataloktól az idősebb korosztályig mindenki számára optimális 
terhelési szint biztosított. 

A gépeken végzett gyakorlatok során különös figyelmet fordí-
tunk a korrekt és pontos kivitelezésre. Törekszünk a stabil 
kiinduló helyzetre, teljes ízületi mozgáspályára és a tökéletes 
véghelyzetre. 

A gyakorlatok változatosságát a szalonbeli eszközök segítik, 
kézi és lábsúlyokkal növeljük az adott gyakorlatok nehézségi 
fokát. Minden esetben a hosszú távú pozitív edzéshatást, így az 
egészségmegőrzést, jó kondíciót és az egyénre szabott optimális 
szintet vagyunk hivatottak kialakítani a vendégeink számára.

Családias hangulatban zajlanak az edzések, amelyek az érzelmi 
alapú jóllétet erősítik a résztvevőkben. Az Orange Női Fitness 
Szalonban a testi-lelki harmónia megteremtéséért dolgozunk, 
hozzásegítve a hölgyeket céljaik eléréséhez.

A cikket szalonunk kiváló aerobik sportedzője, Pásztor Zita írta.

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

www.orangefitness.hu

orange női fitness
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O férfiaGY – avagy nincs itt valami ellentmondás? 
Csányi Sándort láthatja a közönség a a Lovarda Pódium 
színpadán december 8-án ebben a nagy sikerű darabban. 
Mire számíthatunk? Egy fantasztikusan szellemes és humoros, 
ugyanakkor elgondolkodtató estre, ahol a népszerű színész 
lenyűgözően remekel.

A tüzes angyal
Új szereposztással kerül színre a Csokonai Színház-
ban Prokofjev operája. A zeneszerző maga írta a lib-
rettót francia nyelven a szimbolista regényíró, Valerij 
Brjuszov misztikus középkori története alapján.  
A 17. században játszódó opera fantasztikus vízió 
ördögökkel, angyalokkal, mágiával, álommal és va-
lósággal. Főszereplője, Renata, akiben gyermekkora 
óta ott él a „tüzes angyal” képe, egy lángoló alaké, 
egy szellemé, Mádielé. Renata beleszeret Otterheimi 
Heinrich grófba, aki szakasztott olyan, mint Mádiel. 
(Vagy ő maga a „tüzes angyal”?) Miután a gróf elűzi, 
Renata szeretet és remény nélkül kóborol a világban, 
látomásai a kolostorba is elkísérik. Az asszonyt végül 
boszorkányság miatt máglyahalálra ítélik. 

A tüzes angyal zenéjét megdöbbentően mozgal-
mas és izgalmasnak tartják. A főbb szerepekben 
Bátori Évát, Haja Zsoltot és Mészáros Tibort láthatja 
a közönség. 

O szatYor. Minden csütörtökön 13.30 és 17 óra 
között termelői udvar várja vásárlóit az Ifjúsági 
Házban. Jó családi program ez, hiszen az egészsé-
ges életmódra való törekvés nemcsak divat. Többek 
között pékárut, lekvárt, hidegen 
sajtolt olajat, sajtokat, nyers 
húsféléket, illetve szezonális 
zöldségeket és gyümölcsö-
ket lehet besze-
rezni közvetlenül 
a termelőktől.

O TEnGERTŐL TEnGERIG. Fotókiállítás nyílt 
a debreceni Szent József Gimnázium aulájában 
(Szent Anna u. 17.). A Tengertől tengerig a Tenger 
Csillagával ván dorkiállítás a híres Fekete Madonna 
ikon máso la tának földrészeket átölelő zarándokla-
tát idézi meg. Az eredeti alkotás az egyik legis-
mertebb európai Szűz Mária-ábrázolás, a lengyel 
katolicizmus és függetlenség szimbóluma. A Jasna 
Góra-i pálos kolostorban őrzik Lengyelországban, 
Częstochowában. A tárlat november 21-ig látogat-
ható, 7.30 és 20 óra között.



Emlékeznek még a nyári nagy szépségverseny-
re? Megyénk szépei számára eljött a dolgos 
hétköznapok ideje. Ám a formájukat egyikül 
sem felejtette el megtartani.

Rémiás Flóra számára a Debreceni Egyetem 
jelenti a hétköznapokat. Flóri a tanulmányait bio-
lógia–földrajz tanári mesterszakon folytatja. Ennek 
megfelelően már nemcsak tanul, hanem tanít is, 
méghozzá középiskolásokat. És hogy a versenyen 
látott pompás formája megmaradjon  – sőt javul-
jon, veti közbe Flóra –, rendszeresen jár kondite-
rembe. Ezt a mozgásformát javasolja másoknak is, 
hiszen közelednek a hűvös őszi, majd a téli napok. 
S ilyenkor, ha nem vigyázunk, könnyen felszalad-
hatnak a nem kívánatos kilók.

Miss Hajdú-Bihar szépségei és a hétköznapok
Adonyi vivien számára is nagy a pörgés, mert 

be kell pótolnia a verseny miatti egy hét hiányzást. 
De élvezi a helyzetet, mert kozmetikusnak tanul, és 
most éppen különleges gépekkel, eszközökkel is-
merkedik meg a Telegdi Kata Szakkiskolában. S ha 
marad ideje, szívesen tölti azt a szabadban: például 
kocogással a Nagyerdőn és a stadion környékén. 

Maka Karolina a Magiszter Középiskola és 
Szakiskola 10. osztályos diákja, így neki is jórészt 
tanulással telnek a napjai újra. Lina elmondta, van 
tennivalója bőven, hiszen emelt szintű biológiára 
és kémiára készül. De azért jut ideje a kikapcso-
lódásra is, különös tekintettel a mozira. Mivel az 
ifjú hölgy elsősorban a romantikus, érzelmekre 
ható filmeket szereti, e hónapban is biztosan talál 
kedvére valót.
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O latin Varázs. Amikor könyör-
telenül beköszönt a naptárban a tél, és már 

mindenki feledné, milyen is az, amikor a 
napsugarak felpezsdítik az embert, forró 
hangulatokat, délszaki ritmusokat idéz-  

nek fel a Kodály Filharmonikusok a Latin 
varázs című koncerten. Saint-Saëns, Pablo 

de Sarasate, Manuel de Falla – garantáltan 
autentikus mesterei a latin varázsnak.  

S hogy némiképp a magyar virtus is fűsze-
rezze ezt a vérpezsdítő télelőt, Hubay Jenő 

fantáziáját is hallhatjuk az egyik legkiválóbb 
hegedűművész, a Kossuth- és Liszt Ferenc-

díjas Kelemen Barnabás előadásában.  
A Korzó-bérletben eredetileg no-

vember 27-ére meghirdetett 
koncertet új időpontban, 

december 9-én 19.30 
órától tartják meg, 

változatlan műsorral, 
a Bartók Teremben. 

Vezényel: Kollár Imre. O MeGViláGítás. Surányi Gergő a Vojtina 
Bábszínház képírói műhelyének munkatársa. 1998-tól 
az archívum rendszerezésével, a kiállítási programokkal, 
a rendezvények fotózásával foglalkozik. Az elmúlt 
évtizedben fotói egyre inkább egy letisztult, éleslátással 
rendelkező alkotót képviselnek. Képei érzékenyek, költői 
finomságú lélekábrázolások, aprólékosan átgondolt, 
fénnyel és árnyékkal megfestett pillanatok. Pillanat-
képek, amelyek mégis örök érvényű kifeszítettségek, 
tágítások és mélyítések bábokról, tárgyakról, lélek-
állapotokról. Megvilágítás című tárlata január 19-éig 
látogatható: hétfőtől péntekig 8–17 óráig, szombaton 
és vasárnap 9–12 óráig.
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O naGYtereM
nov. 10–12. 16.15, 19.30 Csillagok között 

(11-én nincs 19.30-tól)
nov. 11. 20 óra Queen Live in Budapest (koncertfilm)
nov. 13–19. 15.45 Délibáb 

(14-én 18.30-tól díszelőadás, találkozó a film készítőivel)
nov. 13–19. 17.45  John Wick  

(15-én és 16-án 13.45-től)
nov. 13–19. 19.30  Csillagok között  

(18-án nincs)
nov. 18. 20 óra  Doors at the Bowl 1968 (koncertfilm)
nov. 20. 00.01 óra  Az éhezők viadala:  

 A kiválasztott, 1. rész
nov. 20–26. 17 óra  Csillagok között
nov. 20–26. 20 óra  Az éhezők viadala:  

 A kiválasztott, 1. rész 
(22-én és 23-án 14.30-tól, 25-én nincs)

nov. 25. 20 óra  Rolling Stones Sweet Summer Sun –  
 Live in Hyde Park 2013 (koncertfilm)

nov. 27.–dec. 3. 15.45  A Madagaszkár pingvinjei  
(29-én és 30-án 13.45-től is)

nov. 27.–dec. 3. 17.45  Förtelmes főnökök 2.
nov. 27.–dec. 3. 20 óra  Az éhezők viadala:  

(2-án nincs)  A kiválasztott, 1. rész 
dec. 2. 20 óra  Jimi Hendrix in Woodstock 1969  

 (koncertfilm)

O SoóS IMRE-TEREM
nov. 10–12. 15.45  Szerelem a végzetem
nov. 10–12. 17.45  Egy szerelem története: A nő
nov. 10–12. 19.45  Sráckor
nov. 13–19. 16.30 (14-én 16-tól) Káprázatos holdvilág
nov. 13–19. 18.30  Délibáb
nov. 13–19. 20.30 (14-én 17.45-től) John Wick
nov. 14. 19.45  Csillagok között
nov. 15–16. 14.30  Maja, a méhecske
nov. 20. 00.01  Az éhezők viadala:  

 A kiválasztott, 1. rész
nov. 20–26. 16 óra  Maja, a méhecske  

(22-én és 23-án 14-től)
nov. 20–26. 18 óra  Az éhezők viadala:  

 A kiválasztott, 1. rész
nov. 20–26. 20.30  John Wick
nov. 27.–dec. 3. 16 óra  Szerelem, barátok, barbecue
nov. 27.–dec. 3. 18 óra  Az éhezők viadala:  

(29-én és 30-án 13.30-tól)  A kiválasztott 1. rész 
nov. 27.–dec. 3. 20.30  Förtelmes főnökök 2.

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
nov. 6–12. 16 óra  Harag
nov. 6–12. 18.30  Utóélet
nov. 6–12. 20.30  VAN valami furcsa és  

 megmagyarázhatatlan
nov. 13–19. 15.45  Maja, a méhecske
nov. 13–19. 17.15  Csillagok között
nov. 13–19. 20.15 (14-én 15.45-től) St. Vincent
nov. 14. 20.30  John Wick
nov. 20–26. 16.15  Délibáb  

(22-én és 23-án 13.45-től)
nov. 20–26. 18.15  Káprázatos holdvilág
nov. 20–26. 20.15  Éjjeli féreg
nov. 27.–dec. 3. 16.15  Délibáb
nov. 27.–dec. 3. 18.15  A Madagaszkár pingvinjei  

(29-én és 30-án 14.15-től is)
nov. 27.–dec. 3. 20.15  Egy szerelem története: A férfi

Moziműsor
Filmek az Apollóban

Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a 
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben 
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyul-
ladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőr-
telenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai 
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel 
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

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

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

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

novemberi filmkavalkád

Csillagok között

Délibáb

A kiválasztott

Hajdu Szabolcs filmje a magyar pusztán játszó-
dik. Egy afrikai futballista menekülni kényszerül a 
hatóságok elől egy eladott mérkőzést követően. 
Francis (akit a Szellemkutyából is ismerős Isaach 
De Bankolé játszik) egy világtól elzárt tanyán 
talál menedéket, ami valójában egy modern kori 
rabszolgatelep. Francis menekülni próbál, ám hiába: 
szökési kísérlete miatt a rabszolgák közé kerül, és − 
akaratán kívül − mégis lázadó válik belőle. 

Az idei év egyik legjobban várt mozija Az éhezők 
viadalának következő része. A trilógia utolsó kötetét 
azonban kettévágták, így Katniss Everdeen (Jennifer 
Lawrance) történetének végét csak jövőre láthatjuk. 
Szomorú aktualitása a forgatásnak, hogy a Plutarch 
Heavensbee-t játszó Philip Seymour Hoffman utolsó 
munkája volt. S a sztori? Miután az összeesküvők a 
13-as körzetbe menekítették az ellenállás szimbó-
lumává váló Katnisst, a lány az ellenállás élére áll.

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica 
Chastain, Wes Bentley, Casey Affleck, Michael Caine, 
Topher Grace. Elég jó lista? Ők Christopher Nolan 
új sci-fijének szereplői. A történet szerint a tudósok 
felfedeznek egy féreglyukat az űrben. Egy csapatnyi 
felfedező meg kalandor pedig nekivág, hogy átlépje 
mindazokat a határokat, amelyeket addig áthágha-
tatlannak hittünk: túl akarnak lépni téren és időn.
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Megfejtéseiket november 26-áig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
a Debrecen Televízió  

Az Isten embere  
című filmjéből sorsolunk ki két DVD-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Előző rejtvényünk helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Bede Márta (Debrecen, Szent Anna u. 38.)
Szilágyi József (Debrecen, Nádor u. 12.)

Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a 
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben 
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyul-
ladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőr-
telenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai 
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel 
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

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

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu
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 Főszerkesztő: Szénási Miklós 
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  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: Kocsis István
 Lapterv:  Petromán László 
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 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Lapcenter Kft.

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

Adventi koncertek a  
Nagytemplomban.  
Fellép David Bratton és  
a The Every Praise Gospel 
Singers is

A cukorbetegség hatékony terápiája harmonikus orvos-beteg 
kapcsolatot feltételez, ugyanakkor a siker kulcsa jelentős mér-
tékben a páciens kezében van. A kezelőorvos által tett élet-
módbeli és diétás javaslatok megvalósítása kiemelt fontosságú, 
csakúgy, mint a gyógyszeres ajánlás pontos betartása. 
Bár számos kiváló szer áll rendelkezésre, de a leg-
nagyobb eredmény mégis az életmódterápiával 
érhető el. A gyógyszerek nem e helyett, hanem 
e mellett alkalmazandók.

Kezelőorvosa akkor fog tudni Önnek igazán 
segíteni, ha az ellenőrzés során – vércukornaplóját 
áttekintve – egyértelművé válnak az esetleges prob-
lémák. Fontos tisztázni, hogy milyen napszakban magas/alacsony 
a vércukorszintje, mi az oka a jelentős ingadozásoknak, fordult-e 
elő kifejezetten alacsony vércukorérték. Észrevételeit részletesen 
ossza meg kezelőorvosával! 

       Tanácsok cukorbetegek részére:
•	 Rendszeresen ellenőrizze otthonában a vércukorszintjét, 

vezessen naplót.
•	 Jegyezze fel az alacsony vagy a nagyon magas értékek 

lehetséges okait. 
•	 Rendszeresen ellenőriztesse HbA1c szintjét.

Fontos a rendszeres ellenőrzés!

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

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

DIABETES
DEBRECEN
MAGÁNRENDELŐ

O KonCERT, AJÁnDÉKBA. Bár az ősz meleg nap-
sugarai a nyarat idézik bennünk, a naptár szerint 
már novembert írunk, és a hosszú téli esték is szép 
lassan közelegnek. Jó hír azonban, hogy az őszi-
téli esték sem lesznek unalmasak, sőt, rengeteg 
komoly- és könnyűzenei koncert, színházi előadás, 
gyermekprogram, gasztronómiai és gourmet-
kaland révén igazán izgalmas és élménydús napok 
várják az érdeklődőket. 

Minden alkalomra egy helyen, a Tourinform-iro-
dában lehet jegyet váltani, miközben a programok 
között otthon kényelmesen válogathatunk a  
www.iranydebrecen.hu honlapon.

Hogy az idei karácsonyi készülődés is kényel-
mes és nyugalmas legyen, már most érdemes 
az ajándékokra is gondolni. Lepje meg szeretteit 
ajándékutalvánnyal, melynek összegét az ajándé-
kozó határozza meg, és melyet az ajándékozott 
egy éven belül szabadon használhat fel!

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

O MInDEnT A FŐZÉSRŐL. Aki szeret főzni, annak biztos, 
hogy izgalmas élményeket kínál ősszel és télen is a Séfakadémia 
(www.sefakademia.hu) sorozata. Íme, az elkövetkező hetek „menüje”. 
November: 12., 18 óra: Bajor vacsora | 15., 15 óra: Gyermekeknek – 
Jamie Oliver nyomdokain | 17., 18 óra: Novemberi kedvencek   
19., 18 óra: Zsókák, figyelem! | 24., 18 óra: Marha jó?! Steak-kurzus 
26., 18 óra: Adventi készülődés | 29., 15 óra: Gyermekeknek  – A 
Mikulásnak, szeretettel. 
December: 1., 18 óra: Haláli hal-lakoma | 2., 18 óra: Sütikurzus   
3., 18 óra: Sajt, alma, csoki | 6., 15 óra: Gyermekeknek – Téli kaland

42

Impresszum





Háztartásigép szaküzlet: 
Debrecen, Cegléd u.11.

Az akció időtartama 2014.11.04-11.30-ig illetve készlet erejéig !

Háztartásigép szaküzlet: 
Debrecen, Cegléd u.11.

Háztartásigép szaküzlet: 
Debrecen, Cegléd u.11.

Az akció időtartama 2014.11.04-11.30-ig illetve készlet erejéig !

Háztartásigép szaküzlet: 
Debrecen, Cegléd u.11.


