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Kalandra fel!
Felgyorsult a világ köröttünk. Az információ minde nütt 
rendelkezésre áll, a távolságok lerövidültek. Hiába a 
tudásszerzés egyre táguló lehetősége, ha feledésbe 
merül a múltunk, elkerüli figyelmünket a környezetünk 
változása. A közeli tájak is távol kerülnek, mert felüle-
tesek vagyunk. Nem vesszük észre az értéket, mely a 
lábunk előtt hever. 

Hortobágy. A város közeli természet. A múltunk 
egy szelete. Kevesek tudják pontosan, mennyire volt 
szoros függelmi kapcsolat Debrecen és a pusz-
ta között. Ma már a pusztaromantikájáról ismert 
Hortobágy is új arcát mutatja. Az elmúlt években új 
látványosságokkal, programlehetőségekkel bővült.

A csikósok, csárdák, gémes kutak még mutatják a 
kapcsolatot a múlttal, és nem is lenne jó, ha eltűnné-
nek. Napjainkban kilátókból és lesekből figyelhetjük 
a madárvilágot. Kisvonattal, kerékpárral, gyalog, 
csónakkal vagy szafaritúra keretében kalandozha-
tunk a Hortobágy egykori és jelenkori vadvilágának 
képviselői, a gémek, keselyűk, darvak, vadlovak és 
más vadak között. Immáron csillagvizsgáló toronyból 
kémlelhetjük az éjszaka égi jelenségeit. Közben a 
pásztorokról, a legelő állatokról se feledkezzünk meg, 
mert velük lesz igazán teljes mindaz, amit a Horto-
bágyról tudni kell, s velük érthetjük meg igazán azt, 
amit a puszta jelent az embernek és a tájnak.  
A Hortobágy egyaránt jelenti Debrecen és Magyaror-
szág egyediségét. Büszkék lehetünk rá, hogy a világ 
örökségeként ismert.

Kalandra fel! Lépjünk ki a városi létből, s oldódjunk 
fel a délibábos rónán.

danyi zoltán osztályvezető
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Oktatási és Turisztikai Osztály
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MAGYAR
KATOLIKUS

RÁDIÓ

WWW.KATOLIKUSRADIO.HU
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DEBRECEN
KOSSUTH TÉR

2015. szeptember 12.

Egyházi fővédnök:  DR. ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek

Civil védnök:  DR. PAPP LÁSZLÓ Debrecen megyei jogú 
város polgármestere

További részletek és információ, 
folyamatosan frissülő tartalom: 
www.kattars.hu
www.facebook.com/katolikustarsadalminapok

AMIROL BESZÉLGETÜNK
  OKTATÁS • GENDER • HIT ÉS TUDOMÁNY 

SPORT • TEREMTÉSVÉDELEM •  KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 

MUNKAHELYTEREMTÉS • CIGÁNYPASZTORÁCIÓ

AKIK A NAGYSZÍNPADON VÁRNAK
CSÓKAY ANDRÁS • TÓTH VERA

PAPP MIKLÓS ATYA 
 MAGYAR SZABLYAVÍVÓ EGYESÜLET  

FACE TEAM AKROBATIKUS SPORTSZÍNHÁZ
DEBRECENI HELYŐRSÉGI ZENEKAR 

...ÉS MÉG SOKAN MÁSOK

AKIKKEL TALÁLKOZHATSZ
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK • SZERZETESEK • KARITÁSZ • SEGÍTŐ 

SZAKEMBEREK • TANÁROK • PROFESSZOROK • IGAZGATÓK

AMIRE SZÁMÍTHATSZ
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK • GYERMEK- ÉS 

IFJÚSÁGI PROGRAMOK • KONCERTEK A program változtatásának jogát fenntartjuk.

OKTATÁSBAN
ÉS NEVELÉSBEN 

"TANULJATOK TOLEM..."
(Mt 11,29)
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35 éves idén a Tiszta Forrás Hímző Kör. Ebből az alkalomból 
szeptember 4-én jubileumi kiállítás nyílik a munkáikból a Belvá-
rosi Galériában. A szakköri tagok igen aktívak nemcsak a hímzés-
ben, de a csipkeverés, kötés, horgolás területén is jártasak. Céljuk 
megismerni a magyar hímzéskultúra hagyományait, megtanulni 
technikáit, terjeszteni hagyományait, és a mai kor ízlésének 
megfelelően feldolgozni, alkalmazni. A szakkört Molnár Tiborné 
Magdi, Király Zsiga-díjas hímző népi iparművész vezeti.

O győzteseK évada. Elindult a bérletárusítás a 
Kodály Filharmónia Debrecen 2015/2016-os sze-
zonjára. A következő évadban a koncertek a Kölcsey 
Központban lesznek, és mivel a helyszínváltozás 
miatt módosul az ülőhelyek rendje, a bérletek is új 
helyekre szólnak majd. 

A Győztesek évada címmel meghirdetett prog-
ram közreműködőinek sorában ott lesz –  többek 
között –  a Virtuózok tehetségkutató felfedezettje, 
Boros Misi; a 2015-ben az év zeneművének válasz-
tott oratórium zeneszerzője, Tallér Zsófia; a Kos-
suth-díjas zongoraművész, Jandó Jenő; a lengyel 
Tomasz Daroch és az ausztrál Carolyn Watson is. 
Remekműveket vonultat fel a műsor is: Mozart Esz-

dúr kürtversenye, Händel Vízizenéje, Muszorgszkijtól 
az Egy kiállítás képei, Mahler 5. és Mendelssohn 
„Skót” szimfóniája, valamint –  egyebek mellett 
–  a népszerű Orff-zenemű, a Carmina Burana is 
felcsendül majd. 

De lesznek modernebb darabok is: ismét Deb-
recenbe jön, például –  Kocsis Zoltán vezényletével 
–, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, és különleges 
produkciónak ígérkezik a népzene és a szimfonikus 
hangzás ötvözése a Muzsikás együttes segítségé-
vel. Érdemes lesz a zene világába merülni. 

Bővebb információ az évadról, a koncertekről, az 
árakról: www.kodalyfilharmonia.hu

Sokan ismerik és tisztelik Tóth Csaba profesz-
szort, aki 1984-ben hazánkban és a kelet-európai 
országok között elsőként vezette be a vesekövek és 
az uréterkövek endoszkópos sebészetét, s a világon 
egyedülálló módon kombinálta a laparoszkópiát és 
a percutan vesekő-eltávolítási módszert. A profesz-
szor munkásságát tavaly októberben Hatvani-díjjal 
ismerte elt a város. Sokan nem tudják azonban, 
hogy a kiváló szakember – tudományos oktató, gyó-
gyító tevékenysége mellett – szenvedélyes fotós is. 
Ember- és természetszeretetének középpontjában 
az élet szépségének megőrzése áll; ezt közvetítik 
fotósorozatai is.

Képeivel legközelebb a DAB-székházban talál-
kozhat a közönség. A Holló László-díjjal is kitün-
tetett Tóth Csaba 75 éves születésnapi kiállítását 
szeptember 11-én 16.30-kor Aradi Csaba ökológus 
nyitja meg. Zongorán közreműködik: Murányi Mihály.

Sokarcú élet

O csinteKerintő. „Gombolyítjuk az énekeket, mint az aranyfonalat, olykor 
dobbantunk, vagy épp csak a kezünkkel táncra perdülünk, még verssorokkal is 

dobálózunk. De amihez biztosan ragaszkodunk: hogy kunkorodó jókedvünk 
minket el ne hagyjon!” Bognár Szilvia vallja ezt, akinek nagy sikert aratott 
Csintekerintő című albuma, illetve gyermekműsora: ezzel érkezik Debre-
cenbe, ahol az Ifiházban, a Generációk Udvara sorozat keretében lép fel 

augusztus 30-án, 11 órakor.
A koncertre jegyek az Ifjúsági Ház jegyirodájában válthatók: elővételben  
felnőtteknek 900, gyerekeknek 800, családoknak (2 felnőtt + 1 gyerek)  
2300 forintos áron. (A helyszínen 1200, 1000, ill. 3000 forintért!) 
A program 3 éves kor alatt ingyenes!



„Debrecenre úgy tekintenek,  
mint olyan helyre, ahol jó élni.”
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közösségek vezérlő csillaga, vagy lehet erőnk – a 
mindennapi jóléten túl, sőt azt is meghatározóan – 
helyreállított értékrendünkre alapozni.

lehetséges ez az utóbbi?
Igen, de ehhez látni kell, hogy bár az első válasz-
tási ciklusban már elindult az értékfeltáró közös-
ségépítő munka, azért a 90-es évek elején még 
erősödni is látszottak a korábban ránk ragasztott 
negatív ítéletek is: a cívis maradi, nyakas, nem 
képes rugalmas gondolkodásra... Ezért néhá-
nyan – politikusok, művészek, értelmiségiek – úgy 
gondoltuk, erőfeszítéseket kell tenni mentális 
arculatunk, értékrendünk és a Debrecenről kialakult 
kép újraformálódására is. Az akkor indult munka 
eredményei ma már – szerencsére – közhelynek 
számítanak: Debrecenre határainkon innen és túl 
is úgy tekintenek, mint olyan helyre, ahol jó lehet 
élni. Ez, persze, nem csupán értékfeltáró munka 
hozadéka: mindent, amit ezen a területen teszünk, 
a város tényleges, az elmúlt negyedszázadban elért 
fejlődése hitelesít igazán.

„Értelmiségiként  természetes közegem a kultúra”

mazsu jános történész nem csupán 
a tudomány világában van otthon: 
huszonöt éve végez elismert mun-
kát Debrecen közéletében. Dolgozott 
önkormányzatiképviselőként,kultu-
rálisalpolgármesterként,jelenlega
város tanácsosa. A Debreceni Értéktár 
Bizottságelnökekéntfigyelahelyiér-
tékek,hungarikumokösszegyűjtésére,
védelmére,támogatásáraésmegis-
mertetésére.

miért fontos ez a munka?
Egy-egy közösség önbecsülése, tartása, sőt képes-
sége, hogy otthon érezze magát a változó világban, 
nagy mértékben függ attól, mit gondol magáról, mit 
tart fontosnak abból, amit elődei ráhagyományoz-
tak. Különösen igaz ez egy olyan városra, mint Deb-
recen, amelyre  évszázadok óta  úgy tekintettek, 
hogy a város közösségének saját arculata, karakte-
re van. Így születtek meg a „cívisváros”, a „Kálvinis-
ta Róma” kifejezések, amelyek rögzíteni próbálták, 
miben is áll a debreceniség lényege. Negyedszázada 
sajátos versenyhelyzet alakult ki: a hiánygazdaság 
után tárt karokkal fogadott piac lesz a szétzilált 

hozott-e új lehetőséget a helyi és nemzeti 
értékek védelmében a hungarikum-törvény?
A Debreceni Értéktár Bizottság is a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló törvény 
alapján alakult meg 2013 nyarán. A legkülönbözőbb 
módokon keressük a kapcsolatot, és kérünk minden 
debreceni polgárt és közösséget, hogy mindazt, 
amit hagyományaikban, mai életükben közösség-
formáló értéknek tartanak, javasolják a Debreceni 
Értéktárba felvenni. (Az önkormányzat és a Deb-
receni Művelődési Központ honlapján megtalálják 
felhívásunkat és azt a nyomtatványt, amelyen a 
javaslatot bárki megteheti!)

ha az értékeknél tartunk: emblematikus a 
debreceni páros, ami nemrég nagy sikerrel 
bemutatkozott bécsben is.
Hajdan szerzett valódi világhírére alapozva döntöt-
tünk úgy, hogy az első értékek egyike, amelyeket a 
hungarikumok közé javaslunk, az a debreceni páros 
kolbász lesz. Célunk az is, hogy az eredeti védett 
receptúrák alapján Debrecenben gyártott páros 
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kolbász legyen egyeduralkodó az éttermi kínálatban 
és a házi étkezésben is. A bécsi bemutatkozás vá-
rakozáson felüli sikere azért fontos, mert egyszerre 
jelentett elfogulatlan elismerést munkánknak és az 
eredeti minőségében megújuló páros kolbásznak. 

miért helyeznek hangsúlyt arra, hogy – a 
szellemi, az épített vagy természeti értékek 
mellett – büszkék legyünk a fürdőkultúránkra, 
vagy éppen virágkarneválra?
Városunkban a hagyományok, a közösségi értékek 
megbecsülésének mindig volt praktikus célja is: 
hogyan segíthetnek bennünket a gyarapodásban, 
vagy éppen az élet minőségének a javításában. Az 
előző rendszerben kitörési pontnak gondolták közeli 
elődeink azt, hogy Debrecen fürdő- vagy fesztivál-
várossá váljon. A virágkarnevál folytonos megúju-

„Értelmiségiként  természetes közegem a kultúra”
lási képességének és a szervezők erőfeszítéseinek 
köszönheti, hogy 1966 óta őrizni tudja vonzerejét. 

miben látja augusztus 20-a jelentőségét a 
történész?
Augusztus 20. ma államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársa-
ság hivatalos állami ünnepe, egyben az újkenyér 
ünnepe is. Eredendően 1083, államalapítónk szentté 
avatása óta ünnepelünk ezen a napon. Nem mindig 
ugyanazt és nem mindig hivatalosan ünnepeltünk. 
Idegen hatalmak és diktatúrák uralkodása idején 
vagy titokban, vagy meghamisított tartalommal 
lehetett csak ünnepelnünk. Az új köztársaság kikiál-
tása vagy az újkenyér ünneplése – békévé oldódva 
– jól megfér az eredeti ünnep tartalmával.

színházban, előadásokon, kiállításokon – a 
legkülönbözőbb kulturális rendezvényeken 
lehet találkozni mazsu jánossal. minden ér-
dekli?
Ahogy a székely vicc mondja: minden is! Értelmi-
ségiként életem természetes  közege a kultúra, 
vonzani azonban igazán a kreatív teljesítmények, 
minőségi megoldások vonzanak. Meg aztán szám-
talan művész barátom, jó ismerősöm hívásának is 
engedek, mikor velük találkozhatom. 

ha már augusztus 20-át és a virágkarnevált 
emlegettük: idén mi a terve erre a napra?
Ott leszek, mint 35 éve szinte mindig. Onnan tudom 
biztosan, mióta, mert 35 éve táncoltam charleston-t 
a Tóth Árpád Gimnázium virágkocsit kísérő tánccso-
portjában. De legkisebb fiam, Dani is játszott három 
ízben is a városi zenede együttesével, virágkocsit 
vagy tánccsoportot kísérve. Szóval, az egész család 
elkötelezett!
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Magyar Kupa-bronzérem és bajnoki ötödik 
helyezés. Ez az elmúlt évi mérlege a Debreceni 
Hoki Klubnak. Idén ezt is túlszárnyalnák.

Marad a MOL-ligában a DHK. Bár a nyáron itt-ott 
rémhíreket lehetett hallani a klub anyagi helyzeté-
ről, Mocsári Attila klubelnök mindenkit megnyugtat.

– Nagyon intenzíven dolgoztunk azért, hogy 
előteremtsük a biztonságos működéshez elenged-
hetetlen anyagi forrásokat. Erőfeszítéseink sikere-
sek voltak, a felnőtt csapatunk biztosan ott lesz a 
MOL-liga következő szezonjában, és remélem, hogy 
legalább olyan eredményeket érünk el, mint az 
előző idényben – mondta Mocsári Attila.

DHK: tovább az élmezőny felé
A csapatnál ugyanakkor több változás is várható. 

A legfontosabb, hogy a vezetőedző, Jevgeni Muhin 
távozott. Május 15-e óta az Avantgard Omszk 
csapatánál dolgozik. A DHK maradnak az orosz 
vonal mellett, ugyanakkor Muhin utódjának komoly 
követelményeknek kell megfelelni.

– Marad az orosz irányvonal, olyannyira, hogy 
az U 20-as korosztályhoz is orosz edzőt kívánunk 
szerződtetni. Alapvető követelmény részemről a 
mesteredzői besorolás és az angolnyelv-tudás, 
hogy az edző és a játékosok, illetve a stáb között 
zajló kommunikáció az elmúlt évinél gyorsabb és 
zökkenőmentesebb legyen – mondta a klubelnök.

A játékoskeret is változik. Ami biztos, hogy a 
2 éves szerződéssel rendelkező játékosok – mint 
például Ladányi Balázs, Berta Ákos és Vaszjunyin 
Artyom – továbbra is a DHK keretéhez tartoznak.  
A klub igyekszik megtartani a fiatal magyar játéko-
sait, és már megvan a lista azokról a sportolókról 
is, akiket a következő szezonra szeretnének szer-
ződtetni. A cél: tehetséges fiatalokat és „húzóembe-
reket” igazolni.

AKÁR 90% 

PÉNTEK-SZOMBAT

4090 Polgár, Hajdú út 52.

VASÁRNAP
10.00-21.30

10.00-20.00

m3outlet m3outlet.hu

KEDVEZMÉNY

VASÁRNAP IS!

VILÁGMÁRKÁK 
ÉJSZAKÁJA
2015. AUGUSZTUS 
21-22-23.

175

M3

KIJÁRAT

AUTÓPÁLYA

POLGÁR

169 x 245 mm.indd   1 2015.08.05.   12:00:09

Varga Tamás vezetőedző szerint az idei csapat 
erősebb lesz, mint a tavalyi, ezért a célkitűzés 
is komolyabb: a legjobb nyolc közé kerülés.

Július utolsó hetében kezdte el a felkészülést a 
DVSE a 2015/2016-os bajnokságra. A csapat magja 
együtt marad, de öt új játékost is igazolt a klub.  
A legnagyobb fogás – minden bizonnyal – a váloga-
tott bővebb keretéhez tartozó kapus, Lévay Márton, 
aki a Honvédtól érkezett.

– Debrecenben már évek óta nagyon komoly 
szakmai munka folyik; azt hiszem, a klub elérte azt 
a szintet, hogy megérje ide igazolni. Jó csapattár-
sak, jó körülmények, jó szakmai stáb; azt hiszem, 
minden egyben van ahhoz, hogy jól szerepeljünk 
ebben az évben. Személyes ambícióm, hogy be-
verekedjem magam a válogatottba – nyilatkozta 
Lévay Márton.

Szőke Szabolcs szintén a Honvédtól igazolt Deb-
recenbe, a másik három új igazolás neve egyelőre 
nem publikus. A kétszeres olimpiai bajnok vezető-
edző, Varga Tamás szerint az idei keret erősebb, 
mint a tavalyi; ezzel akár a legjobb nyolcba is 
bejuthat a DVSE.

dvse: nekünk nyolc!
– Az idei év nyugalmasabb lesz, mint a tavalyi, 

amikor egyrészt rendeznünk kellett a klub adóssá-
gait, másrészt el kellett kerülnünk a kiesést. Idén 
megpróbálunk előrébb lépni. A legjobb nyolc közé 
kerülés elérhető cél lehet, és azért megpróbálunk 
majd egy-két nagyobb nevű riválist elkapni, gondo-
lok itt a Fradira vagy a Szegedre – mondta Varga 
Tamás.

Az Ob I-es vízilabda-bajnokság lebonyolítá-
si rendje idén változik. Két csoportra osztják a 
mezőnyt, ami Benedek Tibor szövetségi kapitány 
kérése volt, mert így hamarabb véget ér a szezon, 
ami a válogatott szempontjából fontos, hiszen 
jövőre olimpia lesz.

 11., DHK–MAC Budapest
 12., DHK–Corona Brasov

szeptember
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Egyesek szerint a szezon legszebb gólját rúgta 
balogh norbert a Skonto Riga elleni visszavágón. 
Jovanovics félmagas beadását sarokkal pörgette 
maga elé, majd kapásból a léc alá bombázott. 
Azon a meccsen kiosztott még két gólpasszt is, 
és már-már ott tart, hogy kihagyhatatlan a Loki 
kezdőjéből, mindössze 19 évesen.

– Ösztönös moz-
dulat volt, igazából 
másképp nem is tud-
tam volna átvenni, 
mert kicsit mögém 
jött a beadás, aztán 
– szerencsére – si-
került jól eltalálnom. 
Nagyon örülök éle-
tem első nemzetközi 
góljának, de annak 
még jobban, hogy a 
csapat ilyen kiválóan 
játszott. Életem leg-
nagyobb élménye ez 
a 9–2-es győzelem, 
néha még mindig 
nem hiszem el, hogy 
a DVSC csatára 
vagyok – mondta 
Balogh Norbert.

11

Az új Coulibaly és az ifjú titán

Két kör és egy emlékezetes eredmény

 16., 18 óra Diósgyőr–DVSC-TEVA
 23., 18 óra DVSC-TEVA–Ferencváros
 30., 18 óra Videoton–DVSC-TEVA

augusztus

 12., 18 óra DVSC-TEVA–MTK
szeptember

Az ifjú titán egyik legnagyobb riválisa az újon-
nan igazolt holland geoffrey castillion lehet a 
csatár poszton. Az Ajax Amsterdamban nevelke-
dett támadó megbízhatóan teljesít a kapu előtt. 
A Skonto Rigának oda-vissza betalált, és már a 
bajnokságban is beköszönt, a Puskás Akadémia 
elleni meccsen.

– Azért jöttem 
Debrecenbe, hogy mi-
nél több gólt rúgjak, 
és ezzel felhívjam 
magamra a figyel-
met. Nem titok, hogy 
 később egy erősebb 
bajnokságban is 
kipróbálnám magam, 
de azt szeretném, 
ha a Debrecen is jól 
járna. Ha jól játszom 
és sorra lövöm a 
gólokat, szép pénzt 
kaphat értem a klub. 
Mindenesetre szeret-
nék trófeákat nyerni, 
mielőtt továbbállok. A 
magyar bajnoki címre 
nagyon vágyom – 
mondta Castillion.

A harmadik selejtezőkörben búcsúzott a DVSC-TEVA 
az Európa Ligától. A norvég Rosenborg már túl 
erős volt a Lokinak, a lett Skonto Riga elleni 9-2-es 
meccs azonban sokáig emlékezetes marad.

Tisza, Balogh, Sidibe, Sidibe, Tisza, Brkovics, Sza-
kály, Bódi, Castillion. Ez az a névsor, ami aranybe-
tűkkel íródott be a DVSC históriás könyvébe. Az igazi 
Loki-szurkoló rögtön rávágja: DVSC-TEVA – Skonto 
Riga 9:2. A debreceni együttes hétgólos sikerével 
története legnagyobb különbségű győzelmét aratta 
a nemzetközi kupasorozatokban: az eddigi csúcsot 
a fehérorosz Dnyapro Mahiljov 6-0-s legyőzése 
jelentette, amelyet 1998-ban az Intertotó Kupában 
ért el a Loki. Erre az eredményre kevesen számítot-
tak, főleg azután, hogy a gyengécske montenegrói 
FK Szutjeszka ellen majdnem bajba került a DVSC: a 
hazai 3-0 után idegenben kikapott 2-0-ra.

A második körben viszont imponáló magabiz-
tossággal ejtette ki a Debrecen a Skonto Rigát: a 
hazai 9-2-nek is köszönhetően összesítésben 11-4 
arányban.

Kár, hogy végül nem sikerült a bravúr, azaz 
eljutni a csoportkörig, hiszen a harmadik selejtező-
körben a norvég rekordbajnok Rosenborg megálljt 
parancsolt a Lokinak. Hazai pályán 3-2, idegenben 
3-1-es vereség, azaz összesítésben 6-3 oda. Ez a 
számunkra oly kedves eredmény most nagyon kiáb-
rándító. Ismét kiderült, hogy egy stabil európai kö-
zépcsapat szintjétől még nagyon messze vagyunk.

A norvégok után, a rájátszásban egy még erő-
sebb ellenfél következett volna. Két lépésre volt a 
Debrecen a csoportkörtől, de két hatalmas lépésre.

Pillanatok alatt két új kedvenc is született a Nagyerdei Stadionban. A saját nevelésű Balogh Nor-
bertet vagány és kreatív játéka miatt kedvelik a szurkolók, az újonnan igazolt Geoffrey Castilliont 
pedig máris a korábbi gólkirály Coulibalyhoz hasonlítják.



Kissé átalakult kerettel vág neki a 2015/2016-
os bajnokságnak a DVSC-TVP a női kézilabda 
NB I-ben. A cél, hogy legalább egy helyezéssel 
előrébb végezzen a csapat, mint tavaly, azaz a 
hétről a hatra lépnének a lányok.

Az új csapat legnagyobb erőssége az lehet, hogy 
a mag együtt marad. Mindössze három játékos 
érkezett a nyáron, de három meghatározó posztra. 
A DVSC-ben folytatja pályafutását az orosz váloga-
tott kerettag irányító-átlövő, Marija Garbuz, aki az 
előző szezonban a Kubany Krasznodar játékosa volt. 
Ugyancsak a Loki kézilabdázója lesz a montenegrói 
átlövő, Jelena Deszpotovics. A Buducsnoszt Podgo-
rica 21 éves Eb-aranyérmese, BL-győztes kézi-
labdázója a sztárokkal teletűzdelt klubban kevés 
játéklehetőséghez jutott, ezért fogadta el a DVSC 
ajánlatát. A 2009-es ifjúsági Eb-n a torna legjobb 
kapusának választott Víg Vivien Dunaújvárosból 
érkezik, mivel Lajtos Nóra a térdműtétje után csak 
a szezon második felében térhet vissza, minden-
képpen szüksége volt a csapatnak még egy rutinos 
kapusra. Három saját nevelésű játékos is felkerült 
a felnőtt keretbe, a balszélső Karacs Jázmin, az 
átlövő Kiss Orsolya és a kapus Kiss Bernadett is az 
első csapattal kezdte meg a felkészülést.

Ami a távozókat illeti, elhagyja Debrecent Vörös 
Bettina, Makai Veronika, Liliia Gorilszka és Bárány 
Krisztina. Befejezi pályafutását Bohus-Karnik Mer-
cédesz, aki a jövőben a klubnál dolgozik majd.

 2., 18 óra DVSC–MTK Budapest
 5., 18 óra Vác–DVSC
 12., 18 óra FTC–DVSC

szeptember

Újabb lépés az 
élmezőny felé
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Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája
Tel.: (52) 533-748, www.irinyi-debr.sulinet.hu
s húsipari termékgyártó, s pék, s logisztikai ügyintéző

Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szak-
középiskolája
Tel.: (52) 411-885, www.brassai.hu
s mechatronikai technikus, s autószerelő, s autoelektronikai műszerész,
s műszaki informatikus,  s elektronikai technikus

Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája
Tel.: (52) 503-150, www.beregszaszi-debr.sulinet.hu
s villanyszerelő, s automatikai technikus, s számítógép-szerelő, s karbantartó,
s műszaki informatikus

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- 
iskolája és Szakiskolája
Tel.: (52) 413-113, www.keri-debr.sulinet.hu
s szakács, s cukrász, s eladó

Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális 
Szakiskolája
Tel.: (52) 503-831, www.konnyuipari.hu
s kiadványszerkesztő, s nyomdaipari gépmester

Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális 
Szakiskolája
Tel.: (52) 525-350, www.povolny.hu
s festő, mázoló, tapétázó, s ács, s hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
s központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, s kőműves és hidegburkoló

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája
Tel.: (52) 412-212, www.bethlen-debr.sulinet.hu
s pénzügyi-számviteli ügyintéző

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai 
Szakközépiskolája
Tel.: (52) 413-499, www.mechwart.hu
s gépgyártástechnológiai technikus

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája
Tel.: (52) 531-892, www.pechy-debr.sulinet.hu
s műemlékfenntartó technikus, s mélyépítő technikus, s épületgépész technikus

Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma
Tel.: (52) 471-798, www.barossg-debr.sulinet.hu
s hegesztő, s gépi forgácsoló, s IT mentor

Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája
Tel.: (52) 503-264, www.vegyipari.hu
s vegyipari technikus, s gyógyszeripari laboratóriumi technikus

Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája
Tel.: (52) 411-674, www.dienes-eu.sulinet.hu
s ápoló

INGYENES
ELSŐ VAGY MÁSODIK 

OKJ SZAKKÉPZÉS 
FELNŐTTOKTATÁSBAN
a Debreceni Szakképzési Centrum  

tagintézményeiben
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jelena deszpotovics: Azt 
hiszem, kitűnő helyre kerültem. 
Tetszik a város, a magyar bajnok-
ságot ismerem és szeretem is, 
szóval, úgy gondolom, jó helyen 
vagyok itt. A csajok rendesek, 
honfitársam, Bobana sokat segít 
nekem, de mindenki aranyos. 
Montenegróban kicsit más kézi-
labdát játszunk, az itteni talán 
gyorsabb, de ez is fekszik nekem. 
Úgy érzem, a védekezésben is 
számít rám az edző, próbálok 
megfelelni az elvárásoknak.

marija garbuz: Eddig csak 
pozitív tapasztalataim vannak. 
Jó közösségbe kerültem és – ami 
ennél is fontosabb – jó csapat-
ba. Azt hiszem, fekszik nekem a 
csapat stílusa, az edzőmeccse-
ken legalábbis nem volt gond.  
Az edzésmunka kicsit másabb, 
mint nálunk, itt nagyon szeretik 
az edzők a „futázst”, de nem 
gond, ez is kell ugyanis a jó 
eredményhez. A magyar bajnok-
ság erős, ez jó lehetőség nekem 
a fejlődésre.

a három grácia

A 2015/2016-os szezontól új 
rendszerben rendezik a női NB I-es 
bajnokságot. A szakértők szerint 
izgalmasabb lesz a rájátszás. A 12 
csapat 22 fordulós alapszakaszt játszik. Ezután az 
1–8. helyezettek egyenes kieséses, kuparendszerű 
rájátszásban folytatják, 1.–8., 2.–7., 3.–6., 4.–5. 
párosításban. A továbbjutásról két mérkőzés dönt, 
kuparendszerben, az előkelőbb helyen végzett csa-
pat játszhatja hazai pályán a második mérkőzést. 
A győztesek az elődöntőbe jutnak, s ugyanilyen 
rendszerben folytatják az aranyéremért, a veszte-

A Loki tavaly a hetedik helyen végzett a 
bajnokságban; idén szeretne még közelebb 
kerülni az élmezőnyöz.

– Célunk az előrelépés; szeretnénk a ha-
todik helyen zárni az alapszakaszt. Kiegyen-
súlyozott lesz a mezőny, a tavalyi első négy 
helyezett után a Siófok, a Vác, a Fehérvár, a 
Debrecen és a Békéscsaba is nyolcba akar 
kerülni, apróságok fognak dönteni – mondta 
Köstner Vilmos, a DVSC szakmai igazgatója.

víg vivien: Nagyon szívesen 
jöttem Debrecenbe, örültem a 
megkeresésnek, megtisztelte-
tésnek érzem. Mindig is nagyon 
szimpatikus csapat volt a Loki, 
tetszett, ahogy küzdenek egymá-
sért, nagyon családias a légkör, 
mindenki jóban van mindenkivel, 
segítik egymást, igazából ezért 
kedvelem a csapatot. Nehéz 
dolgom lesz, mivel nagyon jó 
kapustársam van, de igyekszem 
úgy produkálni, hogy én is sze-
rephez jussak.

Új a rendszer
sek pedig az 5–8. helyért. Változik 
az alsóházi rájátszás is, a 9–12. 
helyért csatázó csapatok maguk-
kal viszik alapszakaszbeli egymás 

elleni eredményüket, s három teljes kört játszanak.
 Az új szisztémáról jó véleménnyel van a DVSC 

szakmai igazgatója, Köstner Vilmos.
– Az NB I-es Liga javaslata alapján módosult a 

bajnokság rendszere; a cél az volt, hogy izgalma-
sabb legyen a rájátszás, sok volt a panasz, hogy 
a középházban nem volt akkora az érdeklődés a 
meccsek iránt – mondta Köstner Vilmos.
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O isKolaFelÚjításoK. Javá-
ban tart az iskolaszünet, az intéz-
ményekben azonban dolgoznak. 
Most a mesteremberek munká-
jától hangosak az épületek – az 
ilyenkor szokásos felújításokat 
végzik a Debreceni Intézménymű-
ködtető Központ munkatársai. 

Mint azt Hajnal János igazgató 
elmondta, a cívisváros összes 
oktatási intézményében elkez-
dődtek, illetve folynak a munkák; 
vannak, ahol a festés, a padló-
burkolás, máshol a külső részek, 
udvarok rendbetétele zajlik, sok 
helyen telepítettek már játékokat 
az udvari játszótereken. Több 
mint 2000 négyzetméter padlót 
tesznek le a szakemberek, több 
tízezer négyzetmétert festenek  – 
tudtuk meg a DIM vezetőjétől. 

A munkák nagy részét a saját 
alkalmazottakkal végzi a cég, 
főleg a belső munkák esetében, 
de vannak olyan felújítások is, 
melyekhez külső vállalkozót is 
bevontak.

Július elseje óta a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartá-
sában működnek a szakképzési intézmények. Ennek ered-
ményeként az országban 44 centrum alakult, köztük a 12 
tagintézményt összefogó debreceni szervezet is.

A Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója, Tirpák 
Zsolt szerint a centrum egy nagyon nagy feladatot vállal fel, 
hiszen Debrecen városát, a magyar gazdaságot fogja szolgál-
ni. Ennek érdekében olyan szakembereket kell képezniük, akik 
naprakész, valós szaktudással rendelkeznek – amikor ugyanis 
megjelenik egy településen egy befektető, akkor az az első 
kérdése, milyen a munkaerő, mennyire felkészült, rendelke-
zik-e új és használható tudással.

Használható tudás
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O megkezdték az idei önerős útépítéseket. Debrecenben tizenkét 
utcát látnak el aszfaltburkolattal. 207 millió forintot fordít erre az 
önkormányzat a kertségi fejlesztési programból – közölte Papp László 
polgármester a Poroshát utcai útépítés helyszínén tartott tájékoztató-
ján. Mint hozzátette: a készülő Integrált Településfejlesztési Program 
révén a következő években jelentősebb uniós forrásokat is be tudnak 
vonni az út- és közműépítésekbe – például a Nagysándor-telepen és a 
Júliatelepen is.

O A Jobbik holokamuzó városi 
képviselője, Ágoston Tibor ügyét 
tárgyalta a közgyűlés július 24-én. 
Az a döntés született, hogy Ágoston 
megtarthatja a mandátumát, 
ám a testület elítélte a képviselő 
magatartását. Arra kérték, kövesse 
meg a zsidó közösséget. Papp László 
polgármester kijelentette: elfogad-
hatatlan, hogy valaki viccet csináljon 
a holokausztból, ezért egy erről szóló 
politikai nyilatkozatot adtak ki, a 
Fidesz-frakció javaslatára.
O Felmentette a közgyűlés Kukla 
Krisztiánt, a Modem ügyvezetőjét, 
mivel a belső vizsgálat eredmé-
nye szerint ő a felelős két nagy 
értékű kép eltűnéséért és más képek 
megrongálódásáért. A testület arról 
is döntött, hogy elfogadják Antal 
Péter 134 millió forintos kártérítési 
igényét, ami 14 millió forinttal keve-
sebb, mint amennyit a képek érnek, 
valamint a kamat összege.

O járdaFelÚjítás. Nagy-
szabású járdafelújítási program kezdő-
dött Debrecenben. Az ön kormányzat 
idén 32 millió forintot fordít erre a célra. 
A program részeként 54 utcában – töb-
bek között – a Csapókertben, a belvá-
rosban, a Tócóskertben, a Lencztelepen 
és Józsán is kijavítják a rossz állapotú, 
balesetveszélyes járdaszakaszokat. 
A járófelületek felújítása –  a tervek 
szerint – október végére készül el.

O Új jegykiadó automatákat telepítettek a Kálvin tér, a Hunyadi, 
a Dózsa György, a Nádor utca, a Dienes László Gimnázium, a DAB-
székház, a Károlyi Mihály utca, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, a 
Böszörményi út, valamint a Csemete utca elnevezésű megállóhelyekre. 
Ezekből jegyeket és bérleteket is lehet vásárolni, a nap 24 órájában – 
akár bankkártyával is. Az automaták a városunkba látogató külföldiek-
nek is megkönnyítik a közlekedést, mivel azokon a menetjegy megvá-
sárlására nyolc nyelven van lehetőség.

O virágKocsi. Drongó néven 
indít Debrecen város és az NI 
Hungary Kft. közös virágkocsit. 
Széles Diána alpolgármester a 
virágkocsi üzenetére hívta fel 
a figyelmet: az önkormányzat 
stratégiai fontosságú célként 
kezeli az innovációt, ezért is 
támogatták, hogy Debrecen egyik 
innovatív cégével, az NI Hungary 
Kft.-vel közösen készítsenek egy 
kompozíciót a 46. Debreceni Vi-
rágkarneválra. Azt is bejelentette, 
hogy a virágkarneváli menet egy 
újabb kompozícióval gazdagodik: 
Nagyvárad és Debrecen szintén 
közös virágkocsit indít.

Döntött a 
közgyűlés
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   JELENTKEZZEN ÉS 
   ÉPÍTSE NÁLUNK  
   KARRIERJÉT

A GROUPAMA GARANCIA 
BIZTOSÍTÓ PÉNZÜGYI 
TERÜLET IRÁNT 
ÉRDEKLŐDŐ PÁLYÁZÓK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA

MEGPÁLYÁZHATÓ  
MUNKAKÖRÖK:

ÜZLETKÖTŐ, ÜZLETI VEZETŐ

Minimum érettségivel rendelkező 

sikerorientált, dinamikus, rugalmas 

pályázók jelentkezését várjuk, 

akik önálló és felelősségteljes 

munkavégzésükkel hozzá tudnak 

járulni a cég sikeréhez.

MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK 
JELENTKEZNI?

• Stabil, nemzetközi cégháttér

• Multinacionális vállalati környezet

• Versenyképes szakma elsajátítása  
   térítésmentesen

• Teljesítménytől függő  
   versenyképes jövedelem

• Alkalmazotti jogviszony

• Karrierépítési lehetőség

További információk és jelentkezés:
groupama.karrierportal.hu/allasok

Balogh Zsolt +36 30 867 8290

Ez a pályázat címe, melynek 
keretében a 30 éven aluli kreatív 
fiatalokat szeretné megszólítani 
a város. 

Készíts 1,5-2 perces videót a 
városról, ahol élsz, dolgozol vagy 
tanulsz! Mutasd meg, hogy milyen-
nek látod a régi értékeit őrző és 
mégis fejlődő Debrecent! Forgass 
filmet kamerával, okostelefonnal 
vagy tablettel azokról a helyszí-
nekről, ahol szívesen megfordulsz! 
Fedezd fel a város rejtelmeit, fo-
galmazd meg képekben, hogy mit 
szeretsz a cívisvárosban! Meséld el 
a Te Debrecen-sztoridat egy rövid 
videóban!

Pályázni személyes hangvéte-
lű, maximum 2 perces videóval 
lehet; ezt valamely óriásfájl-küldő 
oldal segítségével kell eljuttatni a 
videopalyazat@ifihazdebrecen.hu 
e-mail címre (tárgy: „Debrecen mi 
vagyunk!”), egy rövid bemutatkozó 
levél kíséretében, mely tartalmaz-
za a pályázó nevét, életkorát és 
elérhetőségét is.

Egy pályázó több kisfilmmel is 
pályázhat. A pályaműveket szak-
mai-közéleti zsűri értékeli. 

A pályázat nyertesei pénzjuta-
lomban részesülnek. Az első helye-
zett 50 ezer, a második 30 ezer, a 
harmadik helyezett 20 ezer forintot 
kap. A közönségszavazatok alapján 

a szervezők különdíjat is kiosztanak, 
melynek összege 30 ezer forint. 
Ezek mellett a nyertesek értékes 
tárgynyereményekben is részesül-
nek (pl. 2016-os Campus Feszti-
vál-belépőjegy). A DTV a díjazott 
videókból DVD-t készít, melyet a 
nyertesek a pályázat lezárása után 
megkapnak. A nyertes pályaművek 
számára a szervezők televíziós és 
internetes megjelenést biztosítanak.

A pályázatot szeptember 30-án 
24 óráig lehet benyújtani.

Debrecen mi vagyunk!

Kiemelt szerepet kapnak a Debre-
cenhez köthető darabok a Csokonai 
Színház új, jubileumi évadában: 
Orbán János Dénes – A magyar Fa-
usttal – Hatvani István, az „ördön-
gös” professzor alakját idézi meg. 
De műsorra kerül Donizetti operája, 
a Szerelmi bájital, Vörösmarty 
klasszikusa, a Csongor és Tünde, 
a Nyolc nő című bűnügyi játék, a 
Made in Hungária című musical 
– hogy csak néhány említsünk a 
kínálatból.

A bérletárusítás elindult. Tovább-
ra is lesz két előadásos mese-, illet-
ve három előadásos ifjúsági bérlet. 
Nem változik a középiskolásoknak 

és egyetemistáknak nyújtott, hat 
előadásos bérletek rendszere sem. 

A Csokonai premier- és a Thuró-
czy Gyula nevét viselő másodpremi-
er-bérlet kilenc előadást tartalmaz, 
a további felnőtt bérletek pedig 
nyolc-nyolc produkciót kínálnak. 
Továbbra is válthatók négy, ill. hat 
előadásos „a la carte” szabadbér-
letek, s jubileumi sorozat is indul 
a Csokonai-szalon bérletben – az 
évforduló kapcsán – egykori tár-
sulati tagokat, debreceni kötődésű 
művészeket hívnak beszélgetésre.

Jegypénztár: (52) 455-075. 
Szervezési Osztály: (52) 413-565, 
szervezes@csokonaiszinhaz.hu

Nyolc nő, Faust, Made in Hungária

bővebb információ: 
Ifjúsági Ház (Simonffy utca 21.)
Telefon: 415-498, 532-670
www.facebook.com/demivagyunk
videopalyazat@ifihazdebrecen.hu
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A középkort idéző barbár és véres 
gyilkolást hajtottak végre 1919. 
április 19-én két magyar faluban, 
a partiumi Köröstárkányban és 
Kisnyégerfalván a Székely Had-
osztály visszavonulása nyomán 
előretörő román félkatonai alaku-
latok. Válogatás nélkül öldököltek 
nőket, férfiakat, időseket, fiatalo-
kat: a vérengzésnek 91 tárkányi 
és 17 nyégerfalvi áldozata lett.

A mészárlást három napig 
tartó garázdálkodás, rablás, 
erőszak követte. Az eset máig 
kimaradt a magyar és a román 
történelemkönyvekből is.

A gyilkosságokra évtizede-
kig nem  emlékezhettek sem a 
tárkányiak, sem a nyé ger falviak. 
Sőt, a Ceausescu-időkben a 
hatalom képviselői mindent 
elkövettek, hogy a  gyilkosságok 
emlékét is eltüntessék. A csa-
ládi krónikákat azonban nem 
lehetett elpusztítani. A hely-
beliek 1999 augusztusában 

leplezték le azt az emlékművet, 
 amelyet az öldöklésben elhunyt 
köröstárkányiak tiszteletére 
emeltek. A dokumentumfilm 
azoknak a magyaroknak állít 
emléket, akik a nehéz időkben 
is vállalták nemzeti hovatar-
tozásukat, és azoknak a mai 
tárkányiaknak, akik tovább őrzik 

közösségük szellemiségét, a 
magyarságot. A filmet – mely 
különdíjat kapott a dokumentum-
filmek ka te góriájában a szom-
bathelyi II. Savaria Filmszemlén 
– a Magyar Média Mecenatúra 
Program támogatásával készítet-
te a Debreceni Mozgóképkultúra 
Alapítvány.

Megrázó dokumentumfilm készült 

új KönyvesbolT és Kávézó 
Augusztus 10-én délelőtt megnyitotta kapuit 
a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó a 
Debreceni Református Nagytemplom mögött 
található emlékkertben.
O A vendégek – Debrecen városában egye-
dülálló módon – üvegpanorámás mennyezet 
alatt, a kék égbolt társaságában élvezhetik a 
különleges tea- és kávékészítményeket. 
O A már jól ismert Református Könyvesbolt 
kibővített készlettel, ajándéktárgyak széles 
választékával lepi meg a pihenni vágyókat az 
egykori András-templom ősi alapjai között. 
O Kevesen tudják, hogy a Karakterből nyílik a 
magyar reformátusság egyik fontos szakrális 
helye. Az András-templomnak a tűzvész 
után helyreállított imatermében hirdették a 
reformáció tanait, és most látogathatóvá válik 
ennek feltárt helye. 
O A könyvesbolt és kávézó teljes területe 
légkondicionált, akadálymentesített, és külső 
terasz is tartozik hozzá.
O Szeretettel hívunk minden kedves érdek-
lődőt, könyvbarátot, kávézni, pihenni vágyót, 
szeretteivel és barátaival együtt. 

A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 
nyitva hétfőtől péntekig 10-től 20 óráig, 
szombatonként pedig 10-től 18 óráig.
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www.parkettadebrecen .hu  E-mail: parketta.center@freemail.hu

Debrecen, Vámospércsi út 38.

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

csaphornyos parketta

Klasszikus
Ha azt halljuk parketta, 
a „laminált parketta” burkolat 
megjelenése óta felcseperedett korosztá-
lyon kívül szinte mindenkinek a halszálka, angol, 
vagy éppen intarzia mintában lerakott hagyományos ke-
ményfa csaphornyos parketta jut az eszébe. Az árát ugyan kissé 
magasnak tartjuk, de a 40-50 év „kihordási idő” biztos megtérülést jelent az 
ezt választóknak. Az időnkénti felújítással jelentősen megnövelt használati idejű bur-
kolat a maga természetes szépségével ejti rabul a rajta élőket. A fa padlóburkolat 
klasszikusa a csaphornyos parkettalécekből lerakott keményfa burkolat. Lerakható 
vakpadló deszkázatra rejtetten szegezve vagy a már simára kialakított betonaljzatra 
parkettaragasztóval ragasztva. A csaphornyos parkettaléceket leginkább egyszeres, 
néha kettős vagy hármas fonott vagy halszálka rendszerben fektetik, ritkábban sza-
lagszerűen. A megrendelők gyakran igénylik a különleges lerakást: kiskockabetétes 
fonott, sakktábla, kazettás sakktábla, létra és egyéb mintákat. Felületkezelésre 
leggyakrabban oldószermentes diszperziós lakkot haszálunk. A Parketta Center 
szakértelmének és technikai hátterének köszönhetően ezt a terméket is magas szín-
vonalon és az egyedi igények kielégítésére fókuszláva tudjuk kínálni.
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Programok            időrendben

21

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

O Augusztus 14., péntek
Aquaticum VI. Országos Csúszdabajnokság 
az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

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

O Augusztus 14., péntek, 20 óra
Operacsillagok a Vörös téren – koncertvetí-
tés a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 15.–szeptember 6.
Szent István és műve – Szövött himnu-
szok című kiállítás a Kölcsey Központban. 
A hazai kárpitművészet legjelentősebb műveit 
csodálhatjuk meg: itt lesz a közel 20 négyzet-
méteres „Szent István és műve – Millenniumi 
falikárpit” című gobelin, melyet a Magyar Kár-
pitművészek Egyesületének 33 tagja közel két 
éven át készített.

O Augusztus 15–22.
Cseh Sörkert a Nagyerdőn.

O Augusztus 15–22.
Értéksziget a Nagyerdőn. Megyénk települé-
sei a helyi értéktárakban már lajstromba vett 
kézműves értékeiket mutatják be, s minden nap 
17.45–19.45 között fellépnek a települések mű-
vészeti csoportjai.

O Augusztus 15–22.
Horgolt virágok karneválja: különleges 
alkotásokat láthatunk a Nagyerdő fáin és fái 
között augusztus 15-től 22-ig.

O Augusztus 15–22.
Virágba öltöztetjük a Kölcsey Központot! 
A már hagyománnyá vált kaktuszkiállítás kibő-
vítve, fűszernövények kavalkádjával várja a lá-
togatókat a  augusztus 15–22. között. A kiállítás 
és a vásár mellett lehetőség nyílik betekinteni a 
virágkocsik elkészítésének folyamatába, s meg-
hallgatni, hogy miről is szól a virágprotokoll!

O Augusztus 15–19.
Lurkó Liget – mindennap a Nagyerdőn. 

Virágok, hangok, glóriák – a Magyar Honvédség Debrecen Helyőrségi Zenekará-
nak koncertje a Kossuth téren

Idén a 46. Debreceni Virágkarnevált rendezik meg

A Békás-tónál újra lesz a népszerű Lurkó Li-
get: délutánonként bábelőadások, gólyalábas 
programok, gyermekfoglalkozások, játékok, 
buborékok várják a családokat, a gyerekeket és 
a felnőtteket.

O Augusztus 15–16.
VIII. Mézeskalács-fesztivál a Déri Múzeum-
ban és a Déri téren.

O Augusztus 15., szombat, 10.30
Kreatív tudomány. Vicces hangok. Játékos 
foglalkozás az Agórában.

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

O Augusztus 15., szombat, 16 óra
Debreceni hősök – különleges program: 
virágültetés a Vénkerti lakótelepen, a Horto-
bágy utcán.

O Augusztus 15., szombat, 16.30
Pályi János: Vitéz László és az elátkozott 
malom. Vásári bábjáték a Nagyerdőn.

O Augusztus 15., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Augusztus 15., szombat, 20 óra
Pannonia Allstars Ska Orchestra-koncert a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
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O Augusztus 16., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Augusztus 16., vasárnap, 19 óra
Intelmek. Szent István király intelmei Imre 
herceghez c. előadás Újhelyi Kinga közremű-

ködésével, Lukács Miklós cimbalomművész 
kíséretében a Debrecen katolikus újjászületése 
300 éves évfordulójának tiszteletére a Szent 
Anna-templomban.

O Augusztus 16., vasárnap, 20 óra
Best of L’art pour l’art. A L’art pour l’art 
társulat, a magyar humor nagyágyúinak 
szórakoztató előadása Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 17., hétfő, 16.30
Écsi Gyöngyi: Az élet vize. Bábos meseelő-
adás a Nagyerdőn (a Békás-tónál, a Lurkó Liget 
keretében).

O Augusztus 17., hétfő, 20 óra
Virágok, hangok, glóriák – a Magyar Hon-
védség Debrecen Helyőrségi Zenekarának kon-
certje a Kossuth téren.

O Augusztus 17., hétfő, 20 óra
Tátrai Band-koncert a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

O Augusztus 18., kedd,  17 óra
IV. Galiba Gyermekfesztivál – Junior virág-
karnevál Debrecen belvárosában.

O Augusztus 18., kedd, 18.30
„Galiba-színpad” A Galiba Gyermekfeszti-
válon részt vevő csoportok műsora a Baltazár 
Dezső téren.

Pannonia Allstars Ska Orchestra a Szabadtéri Színpadon (Fotó: paso.hu)

O Augusztus 16-áig
Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozó-
ja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 16., vasárnap, 16.30
Langaléta Garabonciások. Előadás a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon.

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

2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel 
negyedével csökkent. Ma már nálunk a második 
legolcsóbb a gáz ára az Európai Unióban. 
A rezsicsökkentéssel a családok évente átlagosan 
közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.

mrm.kormany.hu
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SZERETETTEL
VÁRJUK

A 24. FARMER-EXPON

Debrecen

2015.

augusztus 19-22.

Nyitva tartás:
naponta 10.00-18.00 óráig

Helyszín:
DE Agrártudományi Központ
(Debrecen, Böszörményi út 138.)
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DE AGTC

300 kiállító, számos terméke 
várja a látogatókat:

• hazai mezőgazdasági géppiac 
képviselői 

• kiváló minőségű, magyar 
élelmiszeripari termékek 

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
szövetségek, pénzintézetek 

• agrárépítészet 

• növénytermesztés, 
öntözéstechnika 

• állatenyésztés eszközei, 
technológiái 

• takarmánykészítés, -forgalmazás 

• élőállat bemutatók folyamatos 
szaktanácsadással 

Színes közönségprogramok:

• lovas-, illetve magyar népi 
fogatkultúra bemutató 

• ember és lóerők vetélkedője
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Miss Hajdú-Bihar: döntő a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon
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300 kiállító, számos terméke 
várja a látogatókat:

• hazai mezőgazdasági géppiac 
képviselői 

• kiváló minőségű, magyar 
élelmiszeripari termékek 

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
szövetségek, pénzintézetek 

• agrárépítészet 

• növénytermesztés, 
öntözéstechnika 

• állatenyésztés eszközei, 
technológiái 

• takarmánykészítés, -forgalmazás 

• élőállat bemutatók folyamatos 
szaktanácsadással 

Színes közönségprogramok:

• lovas-, illetve magyar népi 
fogatkultúra bemutató 

• ember és lóerők vetélkedője

O Augusztus 18., kedd, 20 óra
Miss Hajdú-Bihar – Miss Supranational 
Hungary, 2015 szépségverseny döntője a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. A Miss Hajdú-
Bihar 13 döntőbe jutott szépsége közül nyeri el 
egyvalaki a Debrecen Rádió FM95 Szépe 2015 
címet, azaz a megyei verseny különdíját.

O Augusztus 18., kedd, 20 óra
Világ Virágai Nemzetközi Néptáncgála. 
A virágkarneváli menetben felvonuló csoportok 
bemutatkozó műsora a Kossuth téren.

O Augusztus 19-éig
Hüllővilág-kiállítás a Malomparkban.

O Augusztus 19., szerda, 
Virágnak virága. Virágozó egyházművészeti 
kiállítás a Debreceni  Református Kollégium 
Múzeumában.

O Augusztus 19., szerda, 15 óra
Színezd át! – családi nap a Nagyerdőn, a 
Békás-tónál. Várépítés, hangszerkipróbálás, 
közös történetírás, játékkészítés és koncertek. 
16 órától a színpadon fellép az Eszter-lánc me-
sezenekar, a nap folyamán pedig Oláh Gergővel, 
Papadimitriu Athinával, Szakcsi-Lakatos Bélával 
és más sztárokkal is találkozhatnak a programra 
kilátogatók.

O Augusztus 19., szerda, 16 óra
Várad kincsei Debrecenben.  – A Nagyváradi 

Római Katolikus Egyházmegye kiállításán Kiss 
Beatrix muzeológus tart tárlatvezetést

O Augusztus 19., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház Kézműve-
sek Házában.

O Augusztus 19., szerda, 20 óra
SOMNAKAJ – gipsy musical előadása a Kos-
suth Téren.

O Augusztus 19., szerda, 20 óra
Elöl megy a nyelve – Berecz András mese-
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O Augusztus 16., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Augusztus 16., vasárnap, 19 óra
Intelmek. Szent István király intelmei Imre 
herceghez c. előadás Újhelyi Kinga közremű-

ködésével, Lukács Miklós cimbalomművész 
kíséretében a Debrecen katolikus újjászületése 
300 éves évfordulójának tiszteletére a Szent 
Anna-templomban.

O Augusztus 16., vasárnap, 20 óra
Best of L’art pour l’art. A L’art pour l’art 
társulat, a magyar humor nagyágyúinak 
szórakoztató előadása Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 17., hétfő, 16.30
Écsi Gyöngyi: Az élet vize. Bábos meseelő-
adás a Nagyerdőn (a Békás-tónál, a Lurkó Liget 
keretében).

O Augusztus 17., hétfő, 20 óra
Virágok, hangok, glóriák – a Magyar Hon-
védség Debrecen Helyőrségi Zenekarának kon-
certje a Kossuth téren.

O Augusztus 17., hétfő, 20 óra
Tátrai Band-koncert a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

O Augusztus 18., kedd,  17 óra
IV. Galiba Gyermekfesztivál – Junior virág-
karnevál Debrecen belvárosában.

O Augusztus 18., kedd, 18.30
„Galiba-színpad” A Galiba Gyermekfeszti-
válon részt vevő csoportok műsora a Baltazár 
Dezső téren.

Pannonia Allstars Ska Orchestra a Szabadtéri Színpadon (Fotó: paso.hu)

O Augusztus 16-áig
Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozó-
ja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 16., vasárnap, 16.30
Langaléta Garabonciások. Előadás a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon.

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

2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel 
negyedével csökkent. Ma már nálunk a második 
legolcsóbb a gáz ára az Európai Unióban. 
A rezsicsökkentéssel a családok évente átlagosan 
közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.
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Nyitva tartás:
naponta 10.00-18.00 óráig

Helyszín:
DE Agrártudományi Központ
(Debrecen, Böszörményi út 138.)
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DE AGTC

300 kiállító, számos terméke 
várja a látogatókat:

• hazai mezőgazdasági géppiac 
képviselői 

• kiváló minőségű, magyar 
élelmiszeripari termékek 

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
szövetségek, pénzintézetek 

• agrárépítészet 

• növénytermesztés, 
öntözéstechnika 

• állatenyésztés eszközei, 
technológiái 

• takarmánykészítés, -forgalmazás 

• élőállat bemutatók folyamatos 
szaktanácsadással 

Színes közönségprogramok:

• lovas-, illetve magyar népi 
fogatkultúra bemutató 

• ember és lóerők vetélkedője



kocsi-parádé mellett mintegy 2000 fellépő, 
külföldi és hazai táncos közreműködésével, az 
Új Lovas  Színház művészei és sztárfellépők töl-
tik meg a teljes játékteret. A vi rág kocsik felvo-
nulásán túl fellép – többek között – Boggie, A 
DAL idei nyertese és Berecz András mesemondó.  
A kétórás gálaműsort a nemzetközi popélet 
kedvelt előadója, Dr. Alban koncertje zárja.  

O Augusztus 20., csütörtök, 22 óra
Tűzijáték és utcabál az Egyetem téren. Utána 
a legmenőbb hazai DJ-k szórakoztatják a közön-
séget hajnal 1 óráig.

O Augusztus 21., péntek, 20 óra
Frank Sinatra – A hang. Egy életmű dalban 
és táncban az ExperiDance Production és a Bé-
késcsabai Jókai Színház előadásában a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. 

O Augusztus 21., péntek, 20 óra
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Augusztus 22., szombat
Virágkocsik kiállítása a Piac utcán, a Régi 
városháza előtt.

O Augusztus 22-éig
45 év Párizsban –  grafikák a múltból és a 
jövőből. Kiállítás Joseph Kádár (Le K’dar) kép-
zőművész grafikáiból a Sesztina Galériában.

O Augusztus 22., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Augusztus 22., szombat
Karneváli program a Zsuzsi erdei vasút szer-
vezésében.

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

O Augusztus 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Augusztus 22., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Augusztus 22., szombat, 20.00
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agórá-
ban.

O Augusztus 22., szombat, 20 óra
Demjén Ferenc koncertje a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőhelyszín: Kölcsey Köz-
pont)

O Augusztus 23., vasárnap
Virágkocsik kiállítása a Piac utcán, a Régi 
városháza előtt.

O Augusztus 23., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Augusztus 23., vasárnap, 18 óra
DVSC Teva–Ferencváros bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.
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45 év Párizsban – Joseph Kádár (Le K’dar) grafikái a Sesztina Galériában
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mondó estje a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don. (Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

O Augusztus 20., csütörtök, 7.30
Karneváli felvonulás. Kerékpárosok, veterán 
autók, virágkocsik és művészeti csoportok fel-
vonulása a Piac utcán.

O Augusztus 20., csütörtök, 10–17 óra
Karneváli fieszta. Művészeti csoportok in-
gyenesen megtekinthető bemutatóműsora a 
Nagyerdőn, a Békás-tónál.

O Augusztus 20., csütörtök, 11 óra
Alma-virág-karnevál. Az Alma együttes kon-
certje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 20., csütörtök, 13–18 óra
Virágkocsi-kiállítás és folklórfesztivál a 
Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén.

O Augusztus 20., csütörtök, 19.30
Karneváléj a Nagyerdei Stadionban. A virág-

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

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





O Augusztus 26., szerda, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 26., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Augusztus 27., csütörtök, 10 óra
Papírszínházas meseelőadás kicsiknek a 
Tócóskert Iskolai és Gyermekkönyvtárban.

O Augusztus 28-áig
XVI. Élő Népművészet Országos és Regio
nális Népművészeti kiállítás a Belvárosi 
Galériában.

O Augusztus 28., péntek
Állatkertek éjszakája a Nagyerdei Kultúr-
parkban.

O Augusztus 28., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 28., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Augusztus 29., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fűfej és más növényi 
kísérletek. Játékos foglalkozás az Agóra Tudo-
mányos Élményközpontban.

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

O Augusztus 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Termálfürdőben.

O Augusztus 30-ig
Kiállítás a XXV. Országos Képzőművészeti 
Alkotótábor anyagából a VOKE Egyetértés és 
Művelődési  Központban.

O Augusztus 30., vasárnap
Vojtina Bábszínház: Idesüss a Figurásra! 

O Augusztus 30., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Augusztus 31-éig
Ilyennek láttam. Dr. Koháry György orvos
festő kiállítása a DAB-székházban.

O Augusztus 31., hétfő
Emlékvonat a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésé-
ben.

O Szeptember 1., kedd, 10.30
Hangbújócskazenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 1., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 1., kedd,  16 óra
Szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 1., kedd, 16 óra
Őszi fények. B. Nagy Tibor Zoltán festőművész 
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KARNEVÁLI RÉGISÉGVÁSÁR
ANTIK FAIR – ANTIK MARKTÓRIÁSI
Flower carnival  I  Blumenkarneval  I  Virágkarnevál

7 – 17 óráig

100 kereskedő, 10 000 árucikk
Díjtalan parkolás, díjtalan látogatás

2015. augusztus 20-án

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

Tangó és dió, avagy tánccal az Alzheimerkór ellen. Könyvbemutató a Belvárosi 
Közösségi Házban szeptember 7én

O Augusztus 25-éig
Bodó Imre fafaragó régiséggyűjteményé
nek kiállítása a Tímárházban.

O Augusztus 25-éig
Tar Sándor bőrműves kiállítása a Tímárház 
Kézművesek Házában.

O Augusztus 25., kedd, 10 óra
Filmvetítés ajánlott és kötelező olvasmá
nyok filmadaptációiból a Méliusz Tócóskerti 
Iskolai és Gyermekkönyvtárban.

O Augusztus 25., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 25., kedd, 17 óra
Szabó Katalin festőművész kiállításának 
megnyitója, ifj. Lucas Cranach születésé-
nek 500. évfordulója alkalmából a Benedek 
Galériá ban.

kiállításának megnyitója a Vasutas Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Szeptember 1., kedd, 17 óra
Trans/zit 89. A Goethe-Institut Budapest két-
nyelvű plakátkiállítása a 25 évvel ezelőtti ha-
tárnyitás emlékére az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 1., kedd, 17 óra
A szépség titkai. Öltözködés és szépség-
ápolás az ókori Egyiptomban – előadás a  
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 2., szerda
DVSC-TVP Aquaticum–MTK Női bajnoki kézi-
labda-mérkőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Szeptember 2., szerda, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 2., szerda, 16 óra
Rizikó klub. Befőzések idején – előadás a  
Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Szeptember 2., szerda, 16 óra
Benedek Elek Könyvtár Baráti Köre a Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 2., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Szeptember 3., csütörtök, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti Kö-
zösségi Házban.

O Szeptember 3., csütörtök 17 óra
Felkészülés a szüretre című előadás a Csapó-
kerti közösségi Házban.

O Szeptember 4.–október 2.
Tiszta Forrás hímzőkör 40 éves jubileumi 
kiállítása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 4., péntek, 
Jelenés – Incze Mózes  kortárs festőmű-
vész kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Szeptember 4., péntek, 10 óra
Itt van az ősz. Játszóházi foglalkozás a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 4., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 4., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.
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O Szeptember 5, szombat, 8.30
Babaholmibörze a Csapókerti K. Házban.

O Szeptember 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 5., szombat, 15 óra
Szomszédünnep a Gábor Áron utcán.

O Szeptember 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Szeptember 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Szeptember 7., hétfő, 10.45
,,Gyorsan jár a csiga-biga…”. Hangbújócska-
zenebölcsi évadnyitó foglalkozása a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 7., hétfő, 14 óra
,,Tangó és dió, avagy tánccal az Alzheimer-
kór ellen” – Dr. Nyéki Gabriella író könyvének 
bemutatója a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 7., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Áldott állapotban című elő-
adás az Újkerti Fiókkönyvárban.

O Szeptember 8., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 8., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 8., kedd, 17 óra
A Templomosok titkainak és globális, tör-
ténelmi szerepkörének feltárása. Előadás 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

Wahorn Airport-koncert lesz a 
Modem belső kertjében augusztus 
20-án 18 órától. A belépés díjtalan!



kiállításának megnyitója a Vasutas Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Szeptember 1., kedd, 17 óra
Trans/zit 89. A Goethe-Institut Budapest két-
nyelvű plakátkiállítása a 25 évvel ezelőtti ha-
tárnyitás emlékére az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 1., kedd, 17 óra
A szépség titkai. Öltözködés és szépség-
ápolás az ókori Egyiptomban – előadás a  
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 2., szerda
DVSC-TVP Aquaticum–MTK Női bajnoki kézi-
labda-mérkőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Szeptember 2., szerda, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 2., szerda, 16 óra
Rizikó klub. Befőzések idején – előadás a  
Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Szeptember 2., szerda, 16 óra
Benedek Elek Könyvtár Baráti Köre a Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 2., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Szeptember 3., csütörtök, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti Kö-
zösségi Házban.

O Szeptember 3., csütörtök 17 óra
Felkészülés a szüretre című előadás a Csapó-
kerti közösségi Házban.

O Szeptember 4.–október 2.
Tiszta Forrás hímzőkör 40 éves jubileumi 
kiállítása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 4., péntek, 
Jelenés – Incze Mózes  kortárs festőmű-
vész kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Szeptember 4., péntek, 10 óra
Itt van az ősz. Játszóházi foglalkozás a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 4., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 4., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.
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O Szeptember 5, szombat, 8.30
Babaholmibörze a Csapókerti K. Házban.

O Szeptember 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 5., szombat, 15 óra
Szomszédünnep a Gábor Áron utcán.

O Szeptember 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Szeptember 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Szeptember 7., hétfő, 10.45
,,Gyorsan jár a csiga-biga…”. Hangbújócska-
zenebölcsi évadnyitó foglalkozása a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 7., hétfő, 14 óra
,,Tangó és dió, avagy tánccal az Alzheimer-
kór ellen” – Dr. Nyéki Gabriella író könyvének 
bemutatója a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 7., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Áldott állapotban című elő-
adás az Újkerti Fiókkönyvárban.

O Szeptember 8., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Szeptember 8., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 8., kedd, 17 óra
A Templomosok titkainak és globális, tör-
ténelmi szerepkörének feltárása. Előadás 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

Wahorn Airport-koncert lesz a 
Modem belső kertjében augusztus 
20-án 18 órától. A belépés díjtalan!
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Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvárban

Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben

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

O Szeptember 9–23.
,,Játsszunk, az idő amíg enged...” Válogatás 
a Csokonai Színház jelmezeiből – kiállítás a Ma-
lomparkban.

O Szeptember 9., szerda, 14 óra
Ész-kerék. Játékos vetélkedő felnőtteknek a 
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 9., szerda, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 9., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárház Kézműve-
sek Házában.

O Szeptember 9., szerda, 16.30
Könyvbemutató a Holló László-díjas Kádár 
Nagy Lajos festőművész munkásságáról a DAB-
székházban.

O Szeptember 9., szerda, 17 óra
,,Hozz egy verset!” – Versbarátkör a Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 10., csütörtök, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti Kö-
zösségi Házban.

ELŐZETES:

O Szeptember 11., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré – szüreti táncház és 
kézműves játszóház a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Szeptember 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 11., péntek, 16.30
Dr. Tóth Csaba, Holló László-díjas fotóművész  
75 éves születésnapi kiállítása Sokarcú élet 
címmel a DAB-székházban.

O Szeptember 12., szombat
DVSC Teva–MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
a Nagyerdei Stadionban.

O Szeptember 12., szombat, 10 óra
Bábjáték és kézműves foglalkozás a Tarka-
barkákkal a Malomparkban.

O Szeptember 12., szombat, 14:30 és 15:30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 12., szombat, 16 óra
Évadnyitó ,,motolláré”. Játékok készítése 
természetes anyagokból, hímzés, faragás, bú-
torfestés a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Szeptember 13-áig
Várad kincsei Debrecenben. Kiállítás a 
Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 
gyűjteményéből a Déri Múzeumban.

O Szeptember 13., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben.

O Szeptember 15.–október 31.
Buglyó Péter kádár népi iparművész ju-
bileumi kiállítása a Józsai Közösségi Házban 
látható.

O Szeptember 15., kedd, 16 óra
Szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 18., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 24., csütörtök, 15 óra
A diabéteszes neuropatia megjelenési 
formái, gyógyítása, a láb ellenőrzése című 
előadás a Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 25., péntek, 18 óra
Debreceni Zenész Klub a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Október 9-éig
„Versailles-tól Párizsig” – 70 éve zárult 
le a második világháború. Jubileumi 
dokumentumkiállítás az Újkerti Közösségi 
Házban.

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:

O Álmodó magyarok – Történetek Debre-
cen irodalmából. Állandó kiállítás a Debreceni 
Irodalom Házában, a Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeumban.
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A nívó díjas Tájoló Tűzzománc Szakkör – három 
évtizedes alkotói tevékenységére alapozva – létre-
hozta a Korona Gyermekrajz Gyűjteményt. S ennek 
keretében négy alkalomból álló vetített képes fog-
lalkozássorozatot indítanak. A téma a Magyar Szent 
Korona, az ábrázoló népművészeti alkotások és az 
eredendő, egészben látó gyermekrajzok egybeveté-
se és üzenetük megfejtése.

A foglalkozásokat havonta egyszer, szerdai na-
pokon, 14–17 óráig tartja a DMK Újkerti Közösségi 
Házában Bobonkáné Papp Antónia művész-tanár,  

A legszebb 
lányt keresik
A megye legszebb lányai közül 
választhatnak királynőt a Deb-
recen Rádió FM95 hallgatói. A 
versenyzőkre augusztus 18-ig 
a rádió Facebook oldalán lehet 
szavazni. A Miss Hajdú-Bihar 
13 döntőbe jutott szépsége 
közül nyeri el egyvalaki a Deb-
recen Rádió FM95 Szépe 2015 
címet, azaz a megyei verseny 
különdíját. A döntős lányok für-
dőruhás képei megtalálhatóak 
a rádió Facebook oldalán.

A győztes lány kiléte au-
gusztus 18-án este 20 órakor 
derül ki, eddig tart ugyanis a 
rádió játéka, másnap interjú 
készül a nyertessel.

Ezen a különleges estén a 
Nagyerdei Szabadtéri Szín-
padon egy helyen lesz a Miss 
Hajdú-Bihar Szépségverseny 
döntője és a Debrecen Rádió 
FM95 Szépe választás 2015.

A színvonalas rendezvé-
nyen a jó hangulatról Caramel 
Akusztik koncertje, a Fricska 
Táncegyüttes és a Debrecen 
Rádió FM95 két műsorveze-
tője, Zsupos Ági és Balogh Vili 
gondoskodik.

Korona és 
gyermekrajzok

a Tájoló Tűzzománc Szakkör alapító-vezetője.  
A programban részt vevők jövő májusában tanul-
mányi kiránduláson vesznek részt, s megnézik a 
Magyar Szent Koronát.
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Azért jó a Groupama biztosítónál dolgozni, mert fiatalos, rugalmas munkatársakkal 
dolgozhatok együtt. Céljaim elérése biztosított, hiszen egymást maximálisan segítjük, 
bíztatjuk.

A cég rendszeres és magas színvonalú képzései lehetővé teszik számomra a hiteles, 
hatékony üzleti munkát.

Sikereink pozitív megerősítést adnak, melyekből nap mint nap meríthetek ügyfélkapcso-
lataim során. 

Terveim közt szerepelt egy belátható karrier. Fontos szá-
momra az európai munkakultúra, a szakmaiságon túl a jó 
csapat, a jó vezető, a stabil háttér és nem utolsó sorban a 
kihívás.

Ezeket az értékeket fedeztem fel itt. Egyszerűen azt érzem 
újra az életemben, hogy jó helyen vagyok, jó időben.

Igyekszem a belém vetett bizalomnak megfelelni és erősíte-
ni a Groupamát Hajdú-Bihar megyében.

Bizalomból biztonság

Harsányi Tünde Irén

Kovácsné Szalai Anikó

Az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot idén 
már 11. alkalommal hirdették meg 11–25 éves fia-
taloknak. A szándék lehetőséget teremteni a hazai 
és az ország határain túli magyar nyelvterületen 
élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel 
foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a meg-
mérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenysé-
gük továbbfejlesztésére. A pályázatra még néhány 
napig lehet jelentkezni, a pályázati helyszínekről, a 
pályamunkák beadási határidejéről illetve a további 
a részletekről a DMK honlapján tájékozódhatnak: 
www.debrecenimuvkozpont.hu.

Kategóriák:
– Bőrműves (szíjgyártó, bőrtárgykészítő) és 

fazekas: 
– Faragás (fa, kéreg, szaru, csont) és fonható 

szálas anyagok (gyékény, szalma, vessző, sás, 
csuhé)

– Hímzés, csipke, viselet, népi ékszer
– Szövés (gyapjú, vászon) és nemez
Valamennyi díjazott pályamunka együttes bemu-

tatója, azaz az Ifjú Kézművesek Országos Kiállítá-
sának megnyitója és a hozzá kapcsolódó Vándorle-
gény konferencia tervezett időpontja: november 6-7. 

pályázat népi kéz-
műves fiataloknak
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újra az életemben, hogy jó helyen vagyok, jó időben.
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Kovácsné Szalai Anikó

Negyvenhatodik  alkalommal 
rendezik idén a debreceni virág-
karnevált és hetedik éve a kar-
neváli kerékpáros felvonulást. 
2009-ben hagyományteremtő 
céllal indult a kezdeményezés, 
hogy – a virágkarnevál 1900-as 
évek elejére visszanyúló kezdeteit 
felidézve – virágdíszes kerékpárok 
vezessék fel a karneváli menetet. 
A siker már az első alkalommal 
egyöntetű volt a résztvevők és a 
közönség körében egyaránt, így 

Bicajon, virágok között
idén augusztusán 20-án reggel is 
két kerékre pattanhat, aki szeret-
né kivenni részét a karneváli for-
gatagból. A kerékpáros menethez 
bárki csatlakozhat, aki vállalja, 
hogy virágokkal díszített kerékpár-
ral végigkerekezi a karneváli útvo-
nalat. Aki nem csak felvonulni, de 
nyerni is szeretne, annak érdemes 
a felvonulás végén maradni a 
Pallagi úton, és fotón megörö-
kíteni a karneváli részvételét, a 
„Legvirágosabb bringa” verseny 
keretében, ugyanis az Irány, 
Debrecen! Facebook-oldalra töltik 
fel a szervezők a felvonulókról 
készült fotókat. A legtöbb lájkot 
kapott fotók gazdái – egyéni és 
csoportos kategóriákban – értékes 
nyereményekkel gazdagodnak.

A debreceni közgyűlés idén is 
díjazni fogja azokat, akik a város 
érdekeinek előmozdításában, 
fejlődésének elősegítésében ki-
magasló, példamutató tevékeny-
séget végeztek.

Csokonai-díj a társadalomtu-
dományok, a kultúra, az irodalom, 
a művészetek, a közművelődés 
területén maradandó értékeket 
teremtő kimagasló munkáért; 
valamint átfogó életmű elismeré-
seként adható.

Hatvani-díjat azok kaphatnak, 
akik a természettudományok, 
a gazdaság, az egészségügy, a 
szociális tevékenység, az idegen-
forgalom és a környezetvédelem 
területén kiemelkedő tevékenysé-
get fejtettek ki.

Hajós Alfréd-díj a sport terén 
végzett kimagasló munkáért 
adományozható, tanár, sportve-
zető, edző is kaphatja, de akár 
közösség is. 

A díjak adományozásához ja-
vaslatokat tenni augusztus 31-ig 
(16 óráig) lehet a Polgármesteri 
Hivatal Kulturális Osztályára 
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11.  
2. em.), a város polgármesteré-
hez címezve. 

Űrlap az Új városházán a 3-as 
ügyfélfogadó ablaknál kérhető, 
valamint letölthető erről az oldal-
ról: www.debrecen.hu.

Javaslatokat 
vár a város

Bővebb információ: 
Tourinform-iroda
Piac u. 20., 52/412-250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu



Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben alkalmazott lézeres beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-

változás területén dolgozik
– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, mert miközben a lézer a szöveteket szétválasztja, 

elzárja a vérereket 
– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 

műtéti terület 
– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lézerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt köröm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a tal-
pon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő 2013-ban 
elnyerte „Az év támogatója” díjat  
a Magyar Vöröskereszttől.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
(Kölcsey Központtal átellenben)
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O Kertész mihály-terem
aug. 13–19. 15.30  Fantasztikus négyes 
 (15-énés16-án13.15-tőlis)
aug.13–19.17.30,20óra Mission Impossible–Titkos nemzet 
 (17-én20órátólfeliratos)
aug.20–26.15.30,20óra Mission Impossible–Titkos nemzet
aug.20–26.18óra Fantasztikus négyes
aug.22–23.13.30 Minyonok
aug.27.–szept.2.15.30 Az U.N.C.L.E. embere
aug.27.–szept.2.17.45 Fantasztikus négyes
aug.27.–szept.2.20óra Mission Impossible–Titkos nemzet
aug.29–30.13.30 Minyonok

O soós imre-terem
aug.13–19.16óra Minyonok 
 (15-énés16-án14-tőlis)
aug.13–19.18óra Pixel
aug.13–19.20.15 Fantasztikus négyes
aug.20–26.16.15 Irány a bárka!
aug.20–26.18.15 Divat a szerelem
aug.20–26.20.15 Az U.N.C.L.E. embere
aug.27.–szept.2.16óra Irány a bárka! 
 (29-énés30-án14-tőlis)
aug.27.–szept.2.18óra Kész katasztrófa
aug.27.–szept.2.20.15 Az U.N.C.L.E. embere

O deésy alFréd-terem
aug. 13–19. 16.15  Akihez beszél a föld
aug.13–19.18.30 A csajom barátnője 
 (15-énés16-án14.15-tőlis)
aug.13–19.20.30 Az ajándék
aug.20–26.15.45 Az U.N.C.L.E. embere
aug.20–26.18óra Saul fia 
 (22-énés23-án13.30-tólis)
aug.20–26.20.30 Az ajándék
aug.27.–szept.2.16.15 Kész katasztrófa 
 (29-énés30-án14-tőlis)
aug.27.–szept.2.18.30 Sinister 2 – Az átkozott ház
aug.27.–szept.2.20.30 Az Eichmann-show

Moziműsor
Filmek az Apollóban

augusztusi filmkavalkád

irány a bárka!

A franciák mindig képesek meglepni a nézőt. Olykor 
azzal, hogy szinte másról sem forgatnak, mint a 
szerelemről. Az eredetileg Chic! címen futó alkotás 
is ezt az örök témát járja körül. A híres divatter-
vezőt, Aliciát elhagyja párja, ezért úgy dönt, nem 
fejezi be a cég régóta várt kollekcióját. Hélénének, 
az asszisztensének valamit gyorsan ki kell találnia, 
hogy a nő új ihletet kapjon. Ekkor kerül a képbe a 
kissé egyszerű, de jólelkű kertész, akinek személyé-
ben Alicia új múzsára talál.

Miután kiderül, hogy hamarosan az egész vidéket 
elönti az ár, az állatok Noé bárkáján húzzák meg 
magukat. Ám Dave és fia, Fancsi nem kapnak meg-
hívást. Egy furfangos csel által sikerülne feljutniuk, 
ám Fancsi lemarad a többiektől, és így egy óriási 
kaland veszi kezdetét ebben a német, belga, luxem-
burgi és ír animációs filmben.

divat a szerelem

Tom Cruise „lehetetlen küldetéses” filmjeit azért 
szeretjük, mert pörgősek, akciódúsak, tele szágul-
dással, elképesztően látványos megoldásokkal. S 
bár az idő telik a sztárral, azért bízhatunk benne: az 
új moziban sem adja alább. A sztori? Az Impossible 
Mission Force-t feloszlatták, Ethan (Tom Cruise) így 
magára hagyott ügynök lett, és ebben a helyzetben 
kerül szembe egy magasan képzett, különleges ügy-
nökökből álló hálózattal, a Szindikátussal, mely új 
világrendet akar létrehozni, és ezt terrortámadások 
egyre durvuló sorozatával szándékozik véghezvinni. 
A filmet Christopher McQuarrie (A holnap határa, 
Farkas, Valkűr, Hullahegyek, fenegyerek, Közönséges 
bűnözők) rendezte, s ez is garancia lehet arra, hogy 
nem fogunk unatkozni.

Mission: Impossible – Titkos nemzet



Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben alkalmazott lézeres beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-

változás területén dolgozik
– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, mert miközben a lézer a szöveteket szétválasztja, 

elzárja a vérereket 
– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 

műtéti terület 
– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lézerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt köröm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a tal-
pon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő 2013-ban 
elnyerte „Az év támogatója” díjat  
a Magyar Vöröskereszttől.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

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

33

Megfejtéseiket augusztus 28-áig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a 

debrecen televízió filmjéből,  
a 650 év, 650 másodperc című 
alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.  

Az előző rejtvényünkre helyes meg-
fejtését beküldő szerencsés olvasóink:

Kárpáti Lászlóné (Sétakert u.)
Nagy Károly (Monostor u.)
Nyereményüket átvehetik  
a szerkesztőségünkben.



Augusztus 20.
Karnevál, KoncerteK, tűzijátéK

Szezon előtt
a 150. évadra Készül a csoKonai színház

Győzzön a zene!
KlassziKusoK és KülönlegességeK  
a Kodály Filharmónia programjában

2015.
aug. 14. –
szept. 10.

debreceni Korzó
Információs kiadvány
2015. augusztus 14. –
szeptember 10.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: debrecen városi televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

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

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

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

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

Impresszum
O sóhajtásoK indiába. A Kossuth-díjas képző-
művész, Szentandrássy István képeiből nyílik tárlat 
a Sesztina Galériában aug. 28-án 18 órától. Fellép a 
Szenty Band, a művész zenekara, autentikus roma 
zenével. A kiállítást megnyitja Heller Zsolt esszéista.

O idesüss a Figurásra! Gólyalábas hívogató, 
vásári bábjáték, bábkészítés – egyebek mellett 
ilyen programokkal várja a nagyérdeműt a Vojtina 
társulata augusztus 30-án 10 és 13.30 között a 
Nagytemplom mögötti emlékkertbe szervezett 
évadnyitó rendezvény keretében.

O hőlégballonoK az égen. 23 országból több 
mint százan neveztek a Debrecenben megrendezett 
19. hőlégballon Európa-bajnokságra. A verseny-
zők nyolc kijelölt helyszínről emelkednek majd a 
magasba, így többek között a repülőtér, a Tócóvölgy, 
Józsán a 35-ös út melletti füves terület, illetve a 
Tégláskert melletti majorság és az ide vezető utak 
környékén kell a verseny időpontjában kisebb-na-
gyobb forgalomkorlátozásra számítani augusztus 
17-én délig. Az egyes versenyszámokat reggel 5 és 
7 óra, ill. délután fél 5 és fél 7 között rendezik.

O zsarátFénynél. Az Ebesen élő festőművész, 
a Holló László-díjas Kádár Nagy Lajos Zsarátfény-
nél című könyvével kerülhet közelebbi viszonyba a 
debreceni közönség. A kötetet a szerkesztő, Erdei 
Sándor (költő, újságíró) mutatja be szeptember 
9-én 16.30 órától a DAB-székházban. A rendezvé-
nyen közreműködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes.
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JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK:
A KÖLCSEY KÖZPONTBAN, A TOURINFORM

DEBRECENI JEGYIRODÁJÁBAN ÉS A FÓRUMBAN
(COFFEESHOP KÁVÉZÓ, a szökőkút mellett)!

KAPUNYITÁS: 17:00 • KEZDÉS: 18:00

RULES TOURNAMENT • VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
2015. AUGUSZTUS 22. DEBRECEN, FŐNIX CSARNOK

www.k-1.hu
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Egy olyan csapat tagja lehetsz, akik mindig is a szakemberek elitjéhez 
tartoztak anyagilag és erkölcsileg egyaránt.
Gondolkoztál már azon, hogyan készül egy könyv? Vagy a kedvenc új-
ságod, magazinod? A pólódon, pulcsidon a felirat? A chips, csoki, kóla, 
sör vagy bármi más csomagolása? Ez egy összetett, nagyon érdekes és 
szép feladat. Szeretnél a kivitelezés aktív részese lenni? Az Alföldi 
Nyomdában megtanulhatod a folyamat elejét, közepét és a végét is.

PREPRESS – tervezés, szerkesztés, előkészítés
Ha szeretsz a számítógép előtt ülni és alkotómunkát végezni, legyél 
kiadványszerkesztő! 
Feladatod: szöveg- és képfeldolgozás, tördelés. Esetenként tervezés, 
grafi kai látványtervek készítése. Kiélheted művészi vágyaidat az igé-
nyesség és esztétikum határain belül. A végtermék a nyomóforma. 
A képzés ideje: 2 év (érettségi után).

PRESS – nyomtatás
Ha van műszaki érzéked, jó színlátásod és képes vagy önálló, gyors 
döntést hozni, gyere nyomdai gépmesternek! 
Feladatod: az elkészült nyomóformáról történő sokszorosítás, azaz a 
nyomtatás. A folyamat történhet akár egy asztalon elférő és több eme-
letnyi méretű gépeken is. Komoly kihívást jelent, hogy minden egyes 
példány egyforma legyen, ami akár milliós nagyságrendű is lehet. 
A képzés ideje: 2 év (érettségi után).

POSTPRESS – utómunkálatok, kikészítés
Ha jó a kézügyességed és szereted is használni a kezed, de a komoly, 
nagy teljesítményű gépek használata sem okoz számodra problémát, 
gyere könyvkötőnek! Az Alföldi Nyomda elsősorban könyvgyár-
tással foglalkozik, ezért nálunk a nyomtatás utáni munkálat (ami egyéb-
ként nagyon sokrétű lehet a termékskálától függően) a könyvkötészet. 
Feladatod: a könyvek végső formájának, tetszetős külsejének a meg-
valósítása. Ez általában gépsorokon történik, de a míves kivitelezés 
– például bőrkötés – csak kézzel készülhet. 
A képzés ideje: 2 év (18 év felett).

Hamarosan becsengetnek. Indul az új tanév. Van egy érettségid, de nem tudod, mit kezdj magaddal? Láto-
gass el az Alföldi Nyomdába, hogy megoldást találjunk a problémádra! Szüleidet és a haverokat is szívesen 
látjuk. Három szakmában is kínálunk lehetőséget. Egy nagy múltú (454 éves), az oktatásban is fél évszázados 
gyakorlattal rendelkező nyomdában tanulhatod a szakma minden fortélyát. A vizsgát köve tően jó elhelyez-
kedési és kereseti lehetőségek várnak az EU egész területén.

4027 Debrecen, Böszörményi út 6. · Tel.: (52) 515-715 · Fax: (52) 325-227 · E-mail: info@anyrt.hu · www.anyrt.hu

ALFÖLDI NYOMDA
Nem sikerült a felvételid? Tanulj szakmát! Gyere közénk nyomdásznak!

A képzés ingyenes, 

sőt mi fi zetünk!



A KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÁSA 
DÍJMENTES!

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

Több, mint 30 faj!
Pókok, kétéltűek, hüllők, egzotikus állatok!

Augusztus 14-én 16:00-tól látványetetés, totó és állati arcfestés az emeleten!
Állatsimogatás augusztus 13-án és 15-én!

AUGUSZTUS 10-19. KÖZÖTT:

A kiállítás teljes ideje alatt  
kérdezhetsz szakértőnktől az állatokról!

ÁLLATI PROGRAMOK
A MALOMPARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN!


