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MEGÚJULT A DÉRI MÚZEUM
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008 márciusában pályáza-
tot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében „A Déri 
Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása 
céljából” címmel. A kedvező elbírálás alapján, az Európai Unió és a 
Magyar Kormány 617 836 343 Forint támogatást nyújtott az ÉAOP-
2.1.1/C-2f-2009-0007 azonosító számú projekt megvalósítására. 2010. 
augusztus 16-án az akkori kedvezményezett Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
megkötötte a projekt támogatási szerződését. A megállapodásban 
foglalt feladatok megvalósultak, a projekt zárul.

A jogszabálymódosítások miatt két alkalommal történt jogutódlás a beru-
házás ideje alatt. 2012. január 1-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Intézmény-
fenntartó Központ lépett jogutódként a kedvezményezett helyére, majd 
2013. január 1-jétől Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vette át a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

Az installáció kivitelezéséhez 2015 januárjában további 92 675 452 Forint 
összegű többlettámogatásban részesült a projekt, valamint a szükséges ön-
erő biztosításához mindösszesen 17 675 598 Ft EU Önerő Alap támogatást 
ítéltek meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

A projekt célja a régió európai örökségének bemutatása, mely az ered-
ményes attrakciófejlesztéssel, a múzeum műszaki felújításával és a ki-
állítások együttes megújításával valósult meg. A fejlesztés eredménye-
ként igényesen és korhűen felújított, akadálymentesített múzeumi épület 
jött létre. A Déri Múzeum kiállításait átépítették és új attrakciókat alakí-

tottak ki. Korszerűsítették 
az épület teljes elektromos 
és gépészeti rendszerét, ki-
cserélték a külső nyílászárókat, 
megújult az épület homlokzata és a 
Díszterem. A pinceszinten új kiállítási 
teret – a Csodakamra (Wunderkammer) – ala-
kítottak ki. A kiállítások installációi, az egyes termekhez 
kapcsolódó belsőépítészeti megoldások fokozzák a hatást. A látogatók 
kényelmét szolgáló belső átalakítások is történtek: akadálymentesítet-
ték az épületet, valamint kávézót és korszerű alagsori WC-csoportokat 
alakítottak ki. 

A fejlesztés eredményeként a korszerű, akadálymentes múzeumi 
épületben új látványelemekkel bővült állandó kiállítások, új technikai 
tartalmakkal felszerelt időszaki kiállítási termek, és egy új kiállítási 
tér, a Csodakamra fogadja a látogatókat.

A projekt megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy a Déri Múzeum újra a vá-
ros egyik legfontosabb közösségi tere legyen.

Pénzügyi adatok: 
Megítélt támogatás: 710 511 795 Ft 
Elfogadott projekt összköltség: 789 457 550 Ft 
EU Önerő Alap támogatás: 17 675 598 Ft 
Önerő: 61 270 158 Ft

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

2016. július 20-24. 

early bird bérletek
december 31-ig kaphatók!

 bérletár:
10.990 ft

Jegyvásárlás, további információk:
facebook.com/campusfesztival

#campusfesztival
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Az advent ideje
...a várakozásé, az elcsendesedésé. A városi fények 
túlzott tobzódása, az ajándékozási láz mai csúcsai 
mind ez ellen hatnak.

Mindannyian vágyunk a szeretetre, békére, meg-
hittségre, örömre, meglepetésre, a csodákra, otthonra, 
családra. De hiába próbáljuk felvértezni magunkat, a 
fénynek a bensőből kell kiáradnia, s ezt a csend inkább 
segíti, mint az „ünnepváró” rohanás.

A készülődés és maga az ünneplés igen átalakult 
az elmúlt évtizedekben. 

Hajdanában az öröm egymás közti megosztása 
sokkal inkább élt, mint napjainkban. „A betakarítás 
után, amikor a mezei munka leállt, a must borrá főtt, a 
hízó kés alá gömbölyödött, tehát idő, élelem bőven állt 
rendelkezésre, akkor volt az év legnagyobb ünnepe… 
A felvágott tűzifa egy-két hétre előre elkészítve. A ház 
földje frissen tapasztva, a házban a tűz dubogása, a 
káposzta rotyogása s a friss kalács illata a nyugalom, 
az ünnepi öröm hangulatát sugározta… A csendes téli 
estében egyszer csak kutyaugatás csattant fel, majd 
hócsikorgás hangja közeledett az ablak felé, végül a 
békérő szava: – Gazduram, megengedik kántálni?”  
– ahogy ezt Horváth István Magyarózdi toronyalja 
című művében olvastuk. Így jártak házról házra a 
kántálók, a betlehemesek, s hirdették a Messiás szüle-
tését, „mert aki énekelve ünnepel, örül a lelke és szebb 
az ünnepe, mert a zengő lélek kaput nyit az ünnep 
misztériumának” – mint azt Dsupin Pál írta.

Hála a hagyományok tisztelőinek és művelőinek, 
napjainkban is fel-felcsendül – ha nem is a kertes 
házaknál vagy a városi lépcsőházakban – egy-egy 
közösségi házban, művelődési intézményben a kará-
csonyi kántálás, a betlehemes és csillagjáró csapatok 
éneke, játéka.

Bárdosi Ildikó
népdalénekes
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Jubileumi betlehemes találkozó 

A Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozó meghatározó nagyrendez-
vénye a Debreceni Művelődési 
Központnak. Immár 10 éve rep-
rezentálja az intézmény érték-
orientációját, a nemzeti értékek, 
a néphagyomány és a közösségi 
művelődés melletti elkötelezett-
ségét. A 25. találkozó december 
11-én, 17 órakor veszi kezdetét a 
hagyományos Kossuth téri nyitó-
eseménnyel, 12-én, szombaton a 
csoportok fellépésével folytatódik 
a Belvárosi Közösségi Házban, 
majd 13-án, vasárnap szakmai 
tanácskozással zárul. 

A Nemzetközi Betlehemes 
Találkozó, mint a magyar nyelv-
terület téli ünnepköri játékainak 
legnagyobb hazai mustrája, 
minden évben december máso-
dik hétvégéjén mutatja meg e 
hihetetlenül gazdag és sokszínű 
szakrális szokáshagyomány 
színe-javát a debrecenieknek és a 

O adventi katonazene. December 
12-én, szombaton este 19 órakor kezdődő 
hangversenyén a Helyőrségi Zenekar nemcsak 
remek zenét szolgáltat a közönségnek a Köl-
csey Központban, de felhívja a figyelmet arra 
a helytállásra is, amelyet honvédeink tanúsí-
tanak nap mint nap hazánk védelmében.  
A koncert ingyenesen látogatható.

O Mesekarácsony a valcerrel. Advent 
harmadik vasárnapján mesés gálaműsorral 
várja a táncrajongókat a 25 éves Valcer Tánc-
stúdió. Műsoruk zenei alapját ezúttal ismert 
musicalslágerek és mesefilmzenék alkotják.  
Az utánpótláscsoportok gálaműsora 14.30-
kor, a karácsonyi gálaműsor 18 órakor kezdő-
dik a Kölcsey Központ nagytermében.

környékbelieknek. A 25. jubileumi 
seregszemlére közel harminc bet-
lehemes csoport érkezik a Kár-
pát-haza minden magyar lakta 
szegletéből, így – az anyaország 
mellett – a Felvidékről, Kárpátal-
járól, Erdélyből, a Partiumból és a 
Vajdaságból, azaz Délvidékről is. 
Az idei válogatásban a legko-
rábbi találkozókon megfordult 
csoportokat is újra láthatjuk, de 
fontos válogatási szempont volt 
az is, hogy a környező települé-
sek élő vagy felújított autentikus 
hagyományát képviselő csoportok 
szerepeljenek. Ezzel a szándékuk-
kal a szervezők a találkozó mód-
szertani célkitűzéseit, az alföldi 
betlehemes játékok átörökítési, 
visszatanítási gyakorlatának ma-
gasabb szintre emelését kívánják 
erősíteni. A rendezvényt vasárnap 
délelőtt szakmai tanácskozás 
zárja, melynek témája: Az élő bet-
lehemes hagyomány átadásának 

jövőbeli lehetőségei a Szellemi 
Kulturális Örökség Jó gyakorlatok 
nyilvántartásba vétele után.

A 25 esztendős múltra visz-
szatekintő rendezvény eddig közel 
200 Kárpát-medencei település 
betlehemezőinek bemutatkozását 
és közel 700 játék mozgóképes 
rögzítését, számtalan kiadvány és 
három konferencia megrendezé-
sét tette lehetővé. 

Ezen eredmények elismeré-
seként „A debreceni betlehemes 
találkozók hagyományátörökí-
tési gyakorlata a 2015. évben a 
Szellemi Kulturális Örökség Jó 
gyakorlatok nemzeti nyilvántartá-
sára felvétetett.”

A rendezvény támogatói: 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, Nemzeti 
Kulturális Alap, Magyar Művészeti 
Akadémia.
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A szükséget szenvedők ünnepek idején 
fokozottan érzik a hiányt. Ennek enyhítése 
érdekében a Debreceni Karitatív Testület 
tagjai – összefogva az akciót egymillió forinttal 
segítő Debrecen önkormányzatával és más jó 

szándékú, önzetlen segítőkkel – karácsonyi 
adományokat gyűjtenek és adnak át hátrá-

nyos helyzetű családoknak. A testület az 
adománygyűjtő akció során szeretné fel-
hívni a figyelmet arra, hogy akik tehetik, 

tartós élelmiszer-adományokkal segítsék 
a rászorulókat.

Az adománygyűjtést a Debreceni Karita-
tív Testület tagszervezetei által delegált ön-
kéntesek végzik a Kossuth téren felállított , 

december 7-től december 23-ig. Munka-
napokon 16 órától 19 óráig, szombaton 

és vasárnap 10-től 19 óráig várják 
a felajánlásokat. A gyűjtés ideje 
alatt – naponta 17 órától – minden 
tagszervezet egy órányi lehetősé-
get kap a bemutatkozásra, illetve 

színpadi programokkal ajándékoz-
zák meg az arra járókat.

7.   Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
8.  Katolikus Karitász: a katolikus gimnáziumok csoportjai
9. Dorcas-segélyszervezet
10.  ReFoMix – 25 éves a debreceni hajléktalan-ellátás: a Magyar 

Vöröskereszt oltalma alatt működő AHA színpad (Hajléktalan 
Színház), kiállításmegnyitó a Karakter 1517 kávézóban

11.  ReFoMix: betlehemes találkozó napja
12.  Magyar Református Szeretetszolgálat: „Gyermekek a 

gyermekekért”-nap
13.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat: gyertyagyújtás napja
14.  Forrás Lelki Segítők Egyesülete
15.  DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja
16.  Szertelen Egyesület
17.  Magyar Vöröskereszt
18.  Magyar Református Szeretetszolgálat
19.  Rotary Klub: cserediákprogram
20.  Rotary Klub: gyertyagyújtás napja
21.  Magyarországi Baptista Egyház: baptista kórusok szolgálata
22.  Rotary Klub: a Maróthi György Pedagóguskórus búcsúztatja az 

adventi színpadot

A gyűjtési akcióhoz csatlakozott a Főnix Rendezvényszer-
vező, a Debreceni Sportcentrum és a város első osztályú 
sportszervezetei, mint a DVSC-TEVA labdarúgó, a DVSC-
TVP női kézilabda-, a Debreceni Vízilabda Klub póló-, 
a Debreceni Hoki Klub jégkorong- és a DEAC Kamilla 
Gyógyfürdő kosárlabda-csapata. A „Kék vödör” akció 
keretében – amit már hetedik alkalommal szervez meg a 
Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyarországi 
Dorcas Segélyszervezet –, a sportszervezetek tartós élel-
miszert, illetve sporteszközöket gyűjtenek a rászorulók-
nak november 27-től december 15-ig.

Decemberben, a szeretet hónapjában – az egy-
házi felekezetek és a városi intézmények ösz-
szefogásának köszönhetően – a Kossuth tér és a 
Nagytemplom idén is fontos helyszíne az ünnepi 
készülődésnek. 

December 6-án a második adventi gyertya gyul-
lad meg a főtéren. 17 órától énekes hagyomány-
őrző menet indul a régi városházától, ezt követően 
a város karácsonyfája mellett Komolay Szabolcs 
alpolgármester, Mészáros Kornél baptista és Nagy 
Gábor református lelkész mond beszédet. Közre-
működnek a Debreceni Zenede népzene tanszakos 
diákjai. 18 órától zenés áhítat a Nagytemplomban.

13-án a harmadik gyertyagyújtás következik. 
17 órától énekes lucázó vonulás a városházától, 
majd a város karácsonyfájánál Barcsa Lajos alpol-
gármester, Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész, 
Sipos Barnabás ortodox pap osztják meg gondola-
taikat; közreműködik a debreceni Szent Háromság 
Magyar Orthodox Templom kórusa és a Debrecen 
Helyőrségi Zenekar. 18 órától zenés áhítat a Nagy-
templomban.

20-án a negyedik gyertya is meggyullad. 
17 órától énekes hagyományőrző vonulás a régi 
városházától, majd a karácsonyfánál Krakomperger 
Zoltán római kat. plébános és Fekete András görög 
katolikus parochus mondják el gondolataikat. Közre-
működik a Görög Katolikus Kórus, az Alföld Színpad 
és Pintér Béla. A negyedik adventi gyertyagyújtást 
követően a Kolping Család Egyesület segítségével 
Betlehemből Debrecenbe érkezett betlehemi lángból 
mindenki vihet az otthonába. 18 órától zenés áhítat 
a Nagytemplomban – Karácsonyi történet orgonára, 
Csorba Gergő orgonaművész és a Görög Katolikus 
Kórus közreműködésével.

Gyertyagyújtások 
Debrecenben

O kántálás. A tavalyi évhez hasonlóan, 
idén december 24-én is kántálásra várják 
mindazokat, akik énekes köszöntéssel szeret-
nék megajándékozni a szentestét egyedül töl-
tőket, készülődőket. A kántáló közösségekhez 
16 órakor a Fényes udvari játszótérnél, illetve 
18.30-kor a Tócóskertben, a Széchenyi-kerti 
református templom előtt lehet csatlakozni.

add tovább!
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ramja. Sőt, több tízmilliárd forintban mérhető az a 
közúthálózat-fejlesztési program is, amely a várost 
érinti. Felújítjuk a 471-es főutat, kétszer két sávos 
út lesz Debrecen és Hajdúsámson, illetve Debrecen 
és Hajdúszoboszló között, folytatódik az M35-ös 
autópálya. Kezdődik a Debrecen és Püspökladány 
között vasútvonal felújítása, a városban is lesznek 
vasúthálózati fejlesztések, két új kispályaudvar 
épül, bizonyos helyeken pedig a vasúti és közúti 
kereszteződések szintbeli elválasztása is megtör-
ténik. Ha végiggondolom a tervezett, előttünk álló 
fejlesztéseket, határozottan kijelenthetem, hogy 
2020-ig Debrecen egészen megváltozik.

Mennyiben változhat meg a belvárosi közleke-
dés a nyugati kiskörút második szakaszának 
átadásával?

A kiskörút ezen szakaszának átadása ad igazi 
értelmet az út első részének. A múlt század  
30-as éveiben Borsos József építész gondolt 
először arra, hogy a Piac utcát tehermentesíteni 
kellene egy közeli elkerülő szakasszal. Álma most 
valóra vált. Ez az út nagyon fontos szerepet tölt be 
majd a főpályaudvar építése során is, és ezért tud-
tuk megkezdeni a Piac utca keleti oldalán húzódó 
korzó építését, az ott lévő üzletek szempontjait is 
figyelembe véve.

Fontosak a fejlesztések, de az embereknek az 
is lényeges, milyen az a város, ahol élnek.  
jó hely debrecen? jó itt élni?

A válaszom egyértelmű: igen. Ennek az az egyik 
legfontosabb jellemzője, hogy folyamatosan csök-
ken a városban a munkanélküliség. A Határ úti ipari 
parkban előkészítés alatt állnak újabb beruházások; 
komoly igény van és lesz a jól képzett munkaerőre. 
Nemcsak diplomával lehet majd elhelyezkedni ezek-
ben az üzemekben, hanem középfokú végzettség-
gel, megfelelő szakmai képzettséggel is. De gondol-
junk egy kicsit bele abba is: Debrecenben minden 
elérhető, amire a 21. század embere vágyik egy 
modern városban. Magas színvonalú egészségügyi 
ellátás, teljes körű oktatási rendszer (az óvodától az 
egyetemig), a város minden pontját elérő tömegköz-
lekedés, bevásárlóközpontok, sportlétesítmények és 
rengeteg szórakozási lehetőség. Igen, határozottan 
kijelenthető, hogy Debrecen egy élhető város.

nagy hangsúlyt kaptak idén a turisztikai 
fejlesztések is. tudunk mit kínálni annak, aki 
debrecenbe jön?

Debrecen olyan páratlan turisztikai értékekkel 
rendelkezik, mint a Nagyerdő, a termálvíz, a helyi 
gasztronómia, de nemcsak a saját, hanem a régió 

„Hiszek Debrecenben, hiszem, hogy  ez a város sikerre van ítélve!”

Nagyon sikeres és a jövőt komolyan 
befolyásoló évtől búcsúzik néhány héten 
belül Debrecen. Papp lászló polgár-
mestert kértük, értékelje az esztendőt, 
amely az első teljes éve volt a város 
élén. 

Nagyon sok olyan munkát elvégeztünk, melyek  
a következő évek eredményességét szolgálják.  
A városfejlesztési és gazdasági programok mellett 
– szerintem – rendkívül fontos Debrecen vallási 
megerősödése is: az év Fekete Károly református 
püspök beiktatásával kezdődött, aztán márciusban 
jött a hír, hogy görög katolikus érseki központtá 
válunk, novemberben pedig az új római katolikus 
püspököt, Palánki Ferencet köszöntöttük.  

Májusban debrecenben járt orbán viktor 
miniszterelnök, aki komoly kormányzati tá-
mogatás ígéretét hozta. Ha a város további 
fejlesztésére gondolunk, mi a jelentősége a 
miniszterelnök látogatásának? 

A miniszterelnökkel kötött megállapodás olyan 
fejlesztéseket jelent Debrecen számára, amely a vá-
rost elvitathatatlanul a régió vezető városává teszi. 
Ez a megállapodás 70 milliárd forint értékű. Ehhez 
jön a város 43 milliárdos településfejlesztési prog-
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értékeire is erősen kell koncentrálnia: két komoly 
borvidék van a közelünkben, itt a Hortobágy 
és – gyógyvizével – Hajdúszoboszló. Szeretnénk 
tovább növelni a város vonzerejét, még szebbé 
tenni a nagyerdei övezetet: erre lehetőséget nyújt 
a miniszterelnökkel kötött megállapodás, melyben 
a gyógyfürdő fejlesztése is szerepel. A repülőtér és 
az új járatok óriási lehetőséget teremtenek arra, 
hogy Nyugat-Európából könnyen el tudjanak jönni 
Debrecenbe és a keleti régióba a turisták.

nagy eredménynek tekinthetjük, hogy deb-
recenben az elmúlt bő másfél évtizedben a 
kultúrát nem a máshol látott „maradék-elv” 
alapján támogatta az önkormányzat. nem 
csupán a kulturális intézmények fenntartásá-
ra jut pénz, de a fejlesztésekre is. van olyan, 
ami 2015-ben emblematikus jelentőségű 
eseménye ennek a területnek?
 
Egyértelműen a 150 éves Csokonai Színház – nívós 
előadásokból álló – jubileumi évada. Nagy öröm, 
hogy lesz majd 4 milliárd forint a színház rendbe-
tételére, hiszen évtizedek óta nem kaptunk forrást 
a felújítására. Izgalmas időszakot zárt a szabadtéri 
színpad, és több fesztivál is volt idén. Újabb terekkel 
bővült a könnyűzenei élet a városban, a Hall és a 
Nagyerdei Víztorony jóvoltából. Az Antal–Lusztig-
gyűjtemény csodálatos képeivel van tele a Modem, 
november végétől pedig újszerű kiállítási terek-
kel várja a látogatókat a felújított Déri Múzeum. 
Reméljük, hogy rövidesen hozzá tudunk kezdeni a 
Latinovits Színház befejezéséhez.

„Hiszek Debrecenben, hiszem, hogy  ez a város sikerre van ítélve!”
Megszokhatták a debreceniek, hogy sokszínű, 
élénk sportélet van a városban, és hozzászok-
hattunk a nívós nemzetközi tornákhoz is.  
az idén kiket fogadhattunk?

Emlékezetes volt a női kosárlabda Eb, illetve a 
streetball-világbajnokság, amely páratlan helyszí-
nen, a Nagytemplom előtt zajlott. Ennek nagyon 
komoly városmarketing-értéke volt, hiszen a világ 
számos pontján fogható sportcsatornák műsorában 
lehetett látni a mérkőzéseket.  

végéhez közeledik az év: tudja már, hogy ala-
kul a karácsonya?

A munka számomra sosem jelentett problémát, de 
az elmúlt egy évben olyan intenzitással zajlott min-
den, hogy nyugodtan állíthatom, életem legfárasz-
tóbb éve volt... Nagyon remélem, hogy azt a néhány 
napot nyugalomban, családi körben tölthetem. Már 
a feleségemnek, a kislányomnak és a nagyfiamnak 
is nagyon hiányzom. Vannak, amikor napok telnek 
úgy, hogy reggel találkozunk egy rövid időre, s mire 
hazaérek, ágyban van mindenki. Azt gondolom 
ugyanakkor, hogy az elmúlt év – és ez a sok munka 
– nemcsak rólam szólt. Nagyon köszönöm a mel-
lettem dolgozó munkatársaknak, az alpolgármes-
tereknek, a jegyzői és a hivatali vezetésnek, hogy 
társaim voltak, és az év minden napján a város 
fejlődése, előmenetele érdekében tevékenykedtünk. 
És legfőképpen köszönöm Debrecen polgárainak az 
irántunk tanúsított bizalmát. Kívánok mindenkinek 
áldott karácsonyt és sikeres új esztendőt!
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A Helyi Televíziók Országos Egyesülete 
idén november 5-én és 6-án tartotta 
őszi találkozóját Kaposvárott. A tiszt-
újító közgyűlésen a tagok ismét Széles 
Tamást, a Debrecen Televízió ügyve-
zetőjét választották a HTOE elnökévé. 
Széles Tamás 2006 ősze óta vezeti a 
közel nyolcvan helyi televíziót tömörítő 
egyesületet, most kezdi a negyedik, 
három évre szóló elnöki ciklusát.

– Jelentősen átalakult a média 
világa. Az emberek világszerte elfor-
dultak a  klasszikus, elsősorban az 
írott sajtótól; ez vonatkozik a me-
gyei lapokra is – mutatott rá Széles 
Tamás. – Egyre többen olvasnak az 

interneten; a hagyományos termékek 
közül a televízió tartja magát. Ez azért 
van, mert az emberek leginkább a 
helyi tévék híradójából, információs 
műsoraiból juthatnak helyi hírekhez. 
Így nekünk nem is annyira a helyi mé-
diumokkal kell versengenünk, hanem 
az országos csatornákkal, illetve azzal 
a kínálattal, amit a néző el tud érni a 
készülékén. Akit nem érdekel, hogy ki 
milyen körülmények között, hány 
emberrel és mennyi pénzből 
készíti a műsorait. Csak az a 
lényeg, hogy a produktum 
nézhető, versenyképes és 
korszerű legyen.

A legtöbb helyi hírt tőlünk kapják
Honnan tájékozódnak azok a debreceniek, akik 
kíváncsiak arra, mi történik a városban? Melyik 
rádiót hallgatják a legszívesebben? Milyen 
hírportálokat böngésznek? Mi a legkedveltebb 
televízió-műsoruk? Többek között ez is kiderül 
a Debrecen Televízió megbízásából, a helyi 
médiafogyasztási szokásokról készült repre-
zentatív közvélemény-kutatásból. 

Megváltoztak az elmúlt években a tájékozódási 
szokások Debrecenben is, növekedett az interne-
tes hírforrások és a közösségi média jelentősége, 
ezzel párhuzamosan csökkent a hagyományos 
médiumok iránti érdeklődés. Ám ha valaki a helyi 
hírekre kíváncsi, arra, hogy mi történik a közvetlen 
környezetében, akkor továbbra sem kizárólag a 
világhálóról szerzi be a számára szükséges infor-
mációkat. 

A Real-PR közvélemény-kutatásának eredmé-
nyei alapján megállapíthatjuk, hogy az öt legfon-
tosabb hírforrás közül három a Debrecen Városi 
Televízió Kft.-hez köthető. 

A lista első helyén a Debrecen Rádió FM95 áll, 
mely két évvel ezelőtt indult el, és – a visszajelzé-
sek alapján – hamar elnyerte a hallgatók szimpá-

A médiacentrumoké a jövő 

tiáját: reggelente szívesen kapcsolnak ide, mert jó 
zene szól, és itt hangzik el a legtöbb helyi hír is. 
Nagyon jól tartja pozícióját a harmadik helyen sze-
replő Debrecen Televízió, melynek hírműsorából, 
a szakmai fórumok által rendszeresen díjazott, 
továbbra is kiemelkedően népszerű Napszemléből 
a debreceniek közel 55 százaléka tájékozódik. 

A negyedik helyen álló Haon.hu után pedig – 
nagyon kicsi (1,1 százalékos) eltéréssel – rögtön 
a Dehir.hu következik. Bár a Debrecen Televízió 
gondozásában megjelenő hírportál is a helyi mé-

A reprezentatív felmérést a Real-PR ’93 Piac- és Közvélemény- 
kutató Kft. készítette 2015 novemberében, 1000 fős mintavétel 
alapján, személyes lekérdezéssel. Így statisztikailag pontos, 
95 százalékosan megbízható eredmények születtek a lakosság 
helyi hírekről való tájékozódási szokásairól, valamint a helyi 
médiumok egymáshoz viszonyított pozíciójáról.

Helyi hírekről való tájékozódási szokások

szokott helyi hírekről 
tájékozódni %

teljes lakosság, n=1000 db
Real-PR ’93-felmérés

Debrecen Rádió FM95

Best FM Rádió

Debrecen TV

HAON.hu
DEHIR.hu

Napló
Facebook

Debreceni Korzó

Alföld TV
CIVISHIR.hu

VAGY.hu
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Széles Tamás elmondta, a találkozó szakmai 
programjának fókuszában az állt, hogy érdemes 
médiacentrumok létrehozásában gondolkodni. 

– Ma Magyarországon a legnagyobb hírgyűjtő 
képessége a helyi televíziónak van. Azt kell látni, 
hogy a hírek előállításának költsége fajlagosan 
csökken, ha vannak társmédiumai a tévéknek, me-
lyek az információt eljuttatják a saját közönsé-
güknek. Debrecenen kívül Miskolcon, Egerben és 
Szé kesfehérvárott már működik ez a forma. A ta-
pasz talatok kedvezőek –  mindenütt gazdaságos a 
működés, kevés emberrel, az átdolgozás lehető sé ge 
pedig a kollégák előtt áll; ez növelheti a keresetüket.

– Tévedés azt gondolni, hogy aki tévét néz, az 
rádiót is hallgat, újságot is olvas és online is tájé-
kozódik – tette hozzá Széles Tamás. – A közönség 
nem ugyanaz. Viszont, ha egy égisz alatt több 
médiumforma működik, biztosan el lehet jutni min-
denkihez; ez pedig elemi érdeke a tulajdonosoknak.

diapiac viszonylag fiatalabb szereplői közé tartozik, 
ismertsége, népszerűsége hamar a legfontosabb 
helyi hírforrások közé emelte. A Dehir.hu látogatói – 
jellemzően – nem csupán hírekkel, cikkekkel, de erős 
videó- és fotótartalommal is találkozhatnak. A köz-
vélemény-kutatás eredményei alapján az látható, 
hogy a legtöbben a helyi közéleti híreket olvassák 
(92,7), ezt követik a kulturális (82), az országos és a 
nemzetközi (72,7), illetve a sporthírek (42,7).

„Milyen tartalmakat szokott olvasni, nézni a dehir.hu-n?”

%
Real-PR ’93-felmérés

helyi közéleti hírek

kulturális hírek

országos, nemzetközi hírek

sporthírek
fotók, képgalériák

Ami új elem a közvélemény-kutatás szerint, hogy 
fokozatosan növekszik azoknak a száma, akik nem 
kizárólag hagyományos számítógépekről, hanem 
tabletről, mobiltelefonról is nézik az egyébként 
mobilbarát kialakítású Dehirt.

TáPLáLó GyöKéR. E címen nyílik kiállítás Galánfi András 
faragó munkáiból a DMK Belvárosi Galériájában. Az alkotó 
nemcsak a Népművészet Mestere, de a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja is. Tárlatát Kő Pál szobrászművész  
nyitja meg december 10-én, 17 órakor. Galánfi András  
munkáit január 8-áig láthatja a közönség.

O teret nyitunk! Az Ifjúsági Ház – legújabb 
kezdeményezéseként – középiskolásoknak szóló 
programsorozatot indít. A következő hónapokban 
minden debreceni középiskola lehetőséget kap arra, 
hogy ellátogasson az Ifiházba, betekintést nyerjen 
és aktívan bekapcsolódhasson a ház életébe. A 
rendezvény keretében a fiatalok megismerhetik az 
információs szolgáltatásokat, programlehetősége-
ket, Debrecenről szóló vetélkedőn vehetnek részt, 
valamint a rendezvény végén koncert nyújt számuk-
ra szórakozási lehetőséget.

O Barokk zene – karácsonyra. 
Varázslatos muzsikát és hangulatot ígér 
a Kodály Fil harmonikusok és a Kodály 
Kórus. Hagyományos karácsonyi koncert-
jükön felemelő barokk muzsika csendül 
fel: Händel két zeneműve, a Vízizene és 
a Tűzijáték szvit – valamint Honegger 
Karácsonyi kantátája. A karácsonyi kon-
cert december 17-én 19.30-kor kezdődik 
a Kölcsey Központban. Közreműködik: 
Fokanov Anatolij (ének) és a Lautitia Gyer-
mekkar. Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel.



Bár a Norvégia elleni pótse-
lejtezőn nem játszottak, a 
magyar labdarúgó-válogatott 
Európa-bajnoki kijutásából 
három debreceni játékos is 
kivette a részét. Természete-
sen nagyon vágynak vissza a 
nemzeti csapatba.

Utoljára Bódi ádám képviselte a 
Lokit a magyar válogatottban. A 
Feröer-szigetek elleni hazai selej-
tezőn egy félidőt játszott.

– Számomra ez a kijutás 
még mindig felfoghatatlan, de, 
természetesen, nagyon boldog 
vagyok. Az a szervezettség, ami 
végig jellemezte a csapatot, végül 
meghozta a sikert. Biztos vagyok 
benne, hogy ezzel a masszív 
játékkal az Európa-bajnokságon 

Bódi, Korhut, Varga  
  – válogatott debreceniek

 5., 18.30 DVSC-TEVA–Videoton FC
 12., 15.30 DVSC-TEVA–MTK

december

is megnehezíthetjük az ellenfele-
ink dolgát. Ami engem illet, Bernd 
Storck a debütálásom után azt 
mondta, hogy továbbra is figyel, 
én pedig igyekszem még jobban 
teljesíteni. Mi lehetne nagyobb 
vágya egy magyar labdarúgónak, 
mint eljutni egy világversenyre 
a válogatottal – mondta Bódi 
Ádám.

korhut Mihály szintén egy 
meccsen, a Feröer-szigetek elleni 
idegenbeli találkozón játszott a 
válogatottban, még Dárdai Pál 
idején.

– Hosszú-hosszú évek óta várt 
sikert ért el a válogatott. Annak 
meg külön örülök, hogy egy kicsit 
én is részese lehettem a jó sze-
replésnek; igaz, csak egy meccsen 
játszottam. Azon vagyok, hogy a 
teljesítményemmel újra felhív-
jam magamra a figyelmet, és be 
tudjak kerülni a keretbe. Remé-
lem, többen megszeretik most 
a magyar focit. Biztosan jót fog 
tenni, hogy a vízilabda, a kézilab-
da és más magyar sikersportágak 
mellett most a labdarúgásunk is 
nemzetközi hírnévre tett szert – 
mondta Korhut Mihály.

varga józsef, a Loki védeke-
ző középpályása korábban három 
selejtezőn is szerephez jutott, de 
Bernd Storck már nem válogatta 
be.

– Nagyon örülök a sikernek, 
és bár én is részese voltam 
a kijutásnak, amiatt szomorú 
vagyok, hogy nem tudtam olyan 
teljesítményt nyújtani, amely 
alapján Bernd Storck keretébe is 
bekerülhettem volna. Akik játszot-
tak, teljesen megérdemelték a 
lehetőséget, én pedig azon dolgo-
zom, hogy Storckot is meggyőz-
zem. Szerintem a magyar focinak 
mindenképp jót tesz a kijutás, 
óriási motivációt jelent mindenki 
számára, hogy a nyáron bekerül-
jön az Eb-keretbe, már csak ezért 
is jobb lehet a bajnokságunk – 
mondta Varga József.
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A női élvonalbeli kézilabda-bajnokság alapsza-
kaszának első 11 fordulója után a hetedik he-
lyen áll a Loki. A kitűzött cél az ötödik helyezés. 

11 meccs, 5 győzelem, 6 vereség és 10 pont: ez a 
DVSC-TVP mérlege az alapszakasz felénél. Ezzel a 
hetedik helyen áll a csapat a bajnoki tabellán, négy 
ponttal lemaradva az ötödik Dunaújvárostól. Voltak 
a Lokinak nagyszerű meccsei az őszi szezonban, 
de voltak csalódást keltő mérkőzések is. Az előbbi 
kategóriába tartozik a Dunaújváros elleni hazai 
győzelem a negyedik fordulóból, utóbbiba pedig a 
nyolcadik helyen telelő Fehérvár elleni vereség, vagy 
a jelenleg hatodik Vác elleni kudarc. Az már most 
látszik, hogy a kitűzött célért, az ötödik helyezés 
eléréséért pont ezzel a három csapattal lesz nagy 
csatában a DVSC-TVP, és talán a negyedik Érddel, 
amelyik idén sem szerepel a költségvetéséhez és a 
keretéhez méltó módon. 

Az úgynevezett ki-ki meccsek közül csak a Duna-
újváros ellenit tudta megnyerni a Loki, az Érd, a Vác 
és a Fehérvár is győzött a debreceniek ellen, és az 
alapszakasz végén pont ezek a pontok hiányozhat-
nak nagyon a csapatnak. 

Persze, van még hátra 11 mérkőzés az alapsza-
kaszból, és a tavaszi sorsolás sem rossz, hiszen a 
Váccal, a Fehérvárral és az Érddel is hazai pályán 
mérkőzhet meg a Loki, de az biztos, hogy – a 
jelenleg alsóházi csapatok mellett – a közvetlen 
riválisokat is vernie kell a Debrecennek ahhoz, hogy 
optimális helyzetből várhassa a rájátszást. Nem 
mindegy ugyanis, hogy hányadik helyen végez 
az alapszakaszban a DVSC-TVP, mert az első a 
nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik 
a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik 
majd negyeddöntőt. Egy jó szerepléssel és kis 
szerencsével akár a négy közé is bekerülhet a Loki, 
de a helyosztókat is jobb pozícióból várhatná, jobb 
alapszakaszbeli eredménnyel.

Négy pontra a céltól

Védjük meg 
az országot!

Összefogás 
a kötelező betelepítési kvóta ellen

Írja alá Ön is
a Fidesz  petícióját!

fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  
országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

fidesz_peticio_sajto_84x245_Korzo.indd   1 01/12/15   14:59



nyolc csapat közül, egyébként, 
egyértelműen kiemelkedik az 
OSC és a Honvéd – féltávnál ők 
állnak az első két helyen –, és 
pontszámban a Fradi is elhúzott, 
így a még nyolc közé jutást érő 
negyedik helyezésért hatalmas 
csatát vív a Vasas és a DVSE.  
A hazai meccsnek azért volt kü-
lönösen nagy jelentősége, mert 
a fővárosban egy góllal alulma-
radt a Debrecen, így – azonos 
pontszámnál, az egymás elleni 
jobb eredménynek köszönhető-
en – a Vasas jut majd tovább a 
csoportból. 

Márpedig nyolc forduló után 
azonos pontszámmal áll a két 
rivális. A debreceniek a papírfor-
mameccseket könnyedén hozták, 
de az OSC, a Honvéd és a Fradi 
ellen nem volt reális esélyük a 
győzelemre. Ugyanez igaz a Va-
sasra is, így nem véletlen, hogy 
a két csapat teljesen egyforma 
mérleggel áll. 
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Kiélezett küzdelem várható 
a legjobb nyolc közé jutásért 
az OB I-es vízilabda-bajnok-
ságban. A B csoportban 
ötödik Debrecennek féltávnál 
ugyanannyi pontja van, mint 
a továbbjutást érő negyedik 
helyen álló Vasasnak.

„Ezt nem hiszem el! Az utolsó 
percben kap emberelőnyt a mi 
pályánkon a Vasas! Úgy lett 
döntetlen a meccs, hogy végig 
mi vezettünk. Erre most mit 
mondjak? Nagyon csalódott 
vagyok, és nem a mi teljesítmé-
nyünk miatt...”

Sokatmondóan értékelt a Va-
sas elleni ki-ki meccs után Varga 
Tamás, a DVSE vezetőedzője.  
A játékvezetői szempontból 
min dig is szubjektívként értékelt 
sportágban elég gyakran előfor-
dul, hogy a „sporik” tevékenysé-
ge bekerül az edzői elemzésbe. 

A B csoportban szereplő 

dvse: határeset!

Jelen állás szerint – és azt 
feltételezve, hogy a tavaszi foly-
tatásban sem a Debrecen, sem 
a Vasas nem veszít pontokat a 
mögöttük álló csapatok ellen – a 
DVSE-nek muszáj lesz valame-
lyik élcsapat ellen pontot csen-
nie. Erre, egyébként, megvan az 
esély, hiszen a Fradi és a Honvéd 
ellen is hazai medencében játsz-
hat Varga Tamás csapata.

Napelemeket telepítettek a kormányhivatal épületére

Energetikai korszerűsítést hajtott végre 
 Diószegi út 30. szám alatti épületén a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal. A beruházás 
idén március 10-én kezdődött, és várhatóan 
december 14-én fejeződik be. 

A száz százalékban támogatott, európai uniós 
forrásból megvalósuló, „A Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debrecen, Diószegi  út 30. sz. 
alatti épületének energetikai fejlesztése” című,  
és KEOP-5.6.0/12-2013-0048  azonosítószámú 
projekt szerződés szerinti  támogatása 
171 885 083 forint; a projekt megnövelt 
 támogatása pedig 190 606 152 forint.

A projekt keretében a Diószegi út 30. szám alatti 
épületre 12,5 kW-os napelemes rendszert tele-
pítettek. Az energiafelhasználás csökkentése 
érdekében az épületre további 37,5 kW-os nap-

elemes rendszer elhelyezését tervezték. Mivel a 
beruházás megvalósításához szükséges bruttó 
29 457 098 forint a projekt költségvetésében nem 
állt rendelkezésre, így a program összegének 
növeléséhez kormányhatározati döntésre volt 
szükség. A kormány jóváhagyta a projekt műszaki 
tartalmának megváltoztatását és a szükséges 
29 457 098 Ft támogatást, melyet a 1769/2015. 
(X.19.) Korm.-határozat tartalmaz. 

A kivitelezés során – ennek megfelelően – további 
20 kW-os napelemes rendszert helyeznek fel. Így 
– a beruházás elkészülését köve-
tően – immár összesen 32,5 
kW-os rendszer szolgál-
ja a kormányhivatal 
áramfogyasztási 
igényeinek rész-
beni fedezését.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap



Újoncként bronzérmet szerzett a DHK-val  
a Magyar Kupában. A korábbi sikeredző,  
Jevgenyij Muhin most visszatért, hogy újra 
érmet szerezzen a Debreceni Hoki Klubbal.

„Megfagyott a levegő, mikor újra belépett az öltöző-
be.” – Így mesélnek a debreceni játékosok Jevgenyij 
Muhin visszatéréséről. A kőkemény edzésmódsze-
reiről híres orosz szakember az elmúlt hónapokat 
a KHL-ben szereplő Avantgard Omszk együttesénél 
töltötte másodedzőként, de mikor szabaddá vált, a 
DHK egyből lecsapott rá. A feladata az lesz, hogy 
az élmezőnybe juttassa a debreceni csapatot.

– Mintha hazajöttem volna, úgy tértem vissza 
Debrecenbe, mégiscsak dolgoztam már itt. Ismerő-
sökhöz, barátokhoz jöttem vissza, akik nem felej-
tettek el. Örültem a megkeresésnek; ez a csapat, 
a város egy kicsit a szívemhez nőtt. Biztos vagyok 
benne, hogy a korábbi sikereket is túlszárnyalhatjuk 
ezzel a kerettel – mondta Muhin.
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 4., 18.30 DVTK–Debreceni HK
 6., 19 óra Ferencváros–Debreceni HK
 8., 18 óra Debreceni HK–Corona Brasov
 13., 18.30 Corona Brasov–Debreceni HK
 14., 18 óra Csíkszereda–Debreceni HK
 20., 18.30 UTE–Debreceni HK
 22., 18 óra Debreceni HK–Dunaújváros
 26.,  18.15 Dunaújváros–Debreceni HK
 28., 18 óra Debreceni HK–UTE
 30.,  18 óra Debreceni HK–DVTK

december

 3., 18.30 Debreceni HK–MAC Budapest
 5.,  18 óra Debreceni HK–Fehérvár AV 19
 8.,  18.30 DVTK–Debreceni HK

január

Visszatért a sikeredző
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eléréséhez kemény munkára van szükség, nap mint 
nap. Ismerem a debreceni körülményeket; ha akad-
nak problémák, azokat közösen meg fogjuk oldani 
– elemzett Muhin.

A Debreceni Hoki Klub nagyon jól kezdte a 
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Bemutatták a debreceni fő-
pályaudvar új látványterveit a 
Nagyállomás várótermében. 
Mint Papp László polgármester 
hangsúlyozta a november 12-én 
tartott eseményen: a főpálya-
udvar modern lesz, de a Petőfi 
tér átalakításával szeretnék egy 
kicsit visszaidézni a II. világhábo-
rú előtti Debrecent is. 

Az eseményen jelen volt Tasó 
László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár, aki úgy fogal-
mazott: a főpályaudvar a polgári 
berendezkedés programjának 
jelképe lesz. 

A munka várhatóan 2016 
második felében kezdődhet el, 
és 2019-ben fejeződik be. A be-
ruházás 21 milliárd forint állami 
támogatással épül, az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Ope- 
 ratív Program keretében.

Ilyen lesz a  
főpályaudvar

O Új PüsPök deBrecenBen. Ünnepi ese-
mény helyszíne volt a Szent Anna-székesegyház 
november 14-én: kihirdették a pápai bullát, mely 
értelmében Palánki Ferencet nevezte ki megyés 
püspöknek a katolikus egyházfő, és átadta utód-
jának a pásztorbotot Bosák Nándor nyugalmazott 
debreceni püspök. A beiktatáson részt vett – többek 
között – Alberto Bottari De Castello pápai nuncius, 
Erdő Péter bíboros, Veres András szombathelyi 
megyés püspök, Ternyák Csaba egri és Kocsis Fülöp 
hajdúdorogi érsek, Fekete Károly református püs-
pök és Papp László polgármester is, aki történelmi-
nek nevezte a 2015-ös esztendőt, mivel ebben az 
évben három püspököt is avattak Debrecenben. Ez 
is mutatja, hogy a keresztény hit erős bástyája a 
megyeszékhely – mondta Papp László.

O Párizsi terror. Közleményt adott ki a francia fő-
város több pontján november 13-án elkövetett kegyetlen 
terrorcselekmények másnapján a debreceni önkormányzat. 
A kommünikében hangsúlyozták: Európa és az egész világ 
békéje elleni támadás történt Párizsban. Az önkormányzat 
épületén felvonták a fekete lobogót; így fejezte ki a város 
az áldozatok iránti részvétét. Azon a szombat este a Nagy-
erdei Stadionra és a Víztoronyra is a francia zászló nemzeti 
színeit vetítették ki, jelezve, hogy osztoznak a francia nép 
gyászában és mély megrendülésében.

Bővebben: dehir.hu
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A kiskörút első üteme még 2011-ben el ké szült, a 
Hatvan utcától az Arany János utcáig járhat tak rajta 
a buszok és az autósok. A közlekedők november 
25-én birtokba vehették az Arany János utcától az 
Erzsébet utcáig tartó második szakaszt is. 

Az ünnepélyes átadón Papp László polgármester 
reményét fejezte ki, hogy az autósok többsége a 
Piac utca helyett az új tehermentesítő utat fogja 
használni, a közeljövő nagy építkezései – főként a 
debreceni főpályaudvaré – miatt a Piac utca kapaci-
tása ugyanis egyre szűkülni fog. Nagy szükség lesz 
tehát erre az útszakaszra, hogy ne álljon meg az 
élet Debrecenben – mondta Papp László.

Az eseményen részt vett Kósa Lajos országgyű-
lési képviselő, a város korábbi polgármestere is, aki 
elmondta: a kiskörút megépítésének jelentősége a 
Piac utcai sétálóövezet létrehozásának jelentőségé-
hez mérhető – ami, persze, érthető, hiszen megszü-
letése szorosan összefügg vele. 

A beszédek után a szalagot Papp László, Kósa 
Lajos és Tóth László, a kivitelező Duna Aszfalt Kft. 
ügyvezető igazgatója vágta át. Az útszakaszra első 
ízben a Debreceni Old Timer Club gyönyörű járművei 
gurultak: Papp László egy veterán autóban, Kósa 
Lajos pedig egy motorral utazott egy kört.

Átadták a  
nyugati kiskörutat

O Felavatták a székelyek Parkját a Nagy-
erdőn november 19-én. Papp László polgármester 
elmondta, hogy a székely zászlónak, a parknak és 
az ott álló Wass Albert-szobornak üzenete van a 
magyar nemzethez. – Azt üzeni, hogy összetarto-
zunk, vigyázunk egymásra, és határon túli test-
véreink minden körülmények között számíthatnak 
Debrecenre. Az eseményen jelen volt Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes is, aki hangsúlyozta: ha az 
Európai Unióban minden nemzeti közösség szabadon 
használhatja nemzeti szimbólumait és anyanyelvét, 
akkor a székelyeket is megilleti ez a jog.

O deBrecen Mi vagyunk! E címmel 
hirdetett pályázatot a város a 30 éven aluli 
kreatív fiataloknak, mutassák meg, mi-
lyennek látják a régi értékeit őrző és mégis 
fejlődő Debrecent. Kamera, telefon, tablet, 
fényképező: bármivel forgathattak. 

A pályázatra 24 film érkezett. A zsűri 
Molnár Nóra, Fehér Eszter és Mészáros Ben-
ce animációs filmjét találta a legjobbnak, 
melyben az alkotók a város szimbólumaival 
játszottak. A második helyezett Filep Máté, 
a harmadik Szilágyi Péter alkotása lett. A 
közönségdíjat az kapta, akinek a filmjét a 
legtöbben nézték meg: Metercsik József 
videóját közel négyezer látták. Különdíjban 
részesült még Szentesi Ruben, Pöstényi 
Balázs és Sipi csapata, Szabó Samu, Hajdu 
Dávid és Jakab Kitti hármasa, Kéki Lili, 
Kiss Anna és Takács Nikolett, Grósz Bende-
gúz és Képes Erik, valamint Hegedüs Péter, 
Dallomo Laura és Metercsik József.

Semjén Zsolt, Kelemen Hunor és Papp László
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O advent a városrészekBen. Hagyomá-
nyosan újra családi rendezvények sokaságán 
vehetnek részt idén is a debreceniek. Íme, hol és 
mikor lesznek ezek a népszerű adventi városré-
szi programok.
O 5., péntek, 10–12 óra: Vezér utcai lakótelep, 
a Coop Áruház előtti tér; 10–18 óra: Homokkerti 
Közösségi Ház; 16–18 óra:  Lencz-telepi Refor-
mátus Templom
O 11., csütörtök, 15–17 óra: Hajó Utcai Óvoda
O 12., péntek, 10−12 óra: DMK Kismacsi 
Közösségi Ház;  14–16 óra: Dombosi Óvoda; 
14–17 óra: Vénkerti Általános Iskola; 15–18 óra: 
Nagymacsi Közösségi Ház; 16–19 óra: Ondódi 

Közösségi Ház; 16–21.30 óra: Adventi Motolla a 
Homokkerti Közösségi Házban
O 13., szombat, 10–17 óra: Józsai Közösségi 
Ház; 16−19 óra: Újkerti Közösségi Ház
O 14., vasárnap, 14–16 óra: Betlehemes műsor 
a Csapókerti Közösségi Házban
O 16., kedd, 14–17 óra: Civil karácsony a Csa-
pókerti Közösségi Házban
O 17., szerda, 14–16 óra: DMJV Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ Pacikerti Területi Irodája 
O 19–20.: Nyitott városháza karácsonyi vásár 
a Piac utca 20. szám alatt. (Szervezők: a DMK, 
a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya, a 
Kézműves Alapítvány.)
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A cívisváros idei első adventi alkalma istentisztelet-
tel kezdődött a Nagytemplomban. Ezt követően Má-
ria várandósságát Újhelyi Kinga színművész idézte 
meg, a hagyományőrzők pedig a pásztorok kará-
csonyvárását vitték a Kossuth térre. A programban 
közreműködött Mercs Angéla operaénekes, az Ady 
Endre Gimnázium leánykara, a Kuckó Művésztanya 
és a Debreceni Népi Együttes.

– A szeretet a legfontosabb érték, amit a fa alá 
tehetünk. Hálát adhatunk tehát Istennek azért, hogy 
itt, Debrecenben, Magyarországon is békében tudunk 
együtt ünnepelni – mondta Papp László polgármes-
ter az ünnepi díszkivilágítás bekapcsolása előtt.

Miután felragyogtak a fények – idén 170 ezer 
fényforrás öltöztette ünnepi ruhába Debrecent! – 
Palánki Ferenc római katolikus püspök, Kocsis Fülöp 
görögkatolikus érsek és Fekete Károly református 
püspök osztotta meg ünnepi gondolatait az össze-
gyűltekkel. Az első adventi gyertya meggyújtását 
követően a város pékségeinek jóvoltából szeretet-
vendégség volt a Nagytemplomnál – idén a Debrece-
ni Karitatív Testület gondozásában. 

Felragyogtak az ünnepi fények
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Nincs jubileumi évad Szabó Magda-bemutató nél-
kül, így a Régimódi történet 2013-as premierje után 
ismét egy klasszikussal várja a Csokonai Színház 
az írónő rajongóit. A budai villában lakó írónő és 
Emerenc lépésről lépésre kibontakozó barátságának 

hátterében valódi rejtély-
ként jelenik meg az ajtó, 

amely a házvezetőnő 
lakását választja el 

a kívülállóktól. Mit 
rejthet vajon a kí-
váncsi külvilág elől, 
milyen különös, 
netán rémes dolgot 
titkol a magának 
való Emerenc, 

akinek szere-
pében nagy 
kedvencét, 
Kubik Annát 
láthatja a 
közönség.

Az ajtó 
premierje 
január 15-én 
lesz.

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

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

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelv vizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, il
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban 
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 
0630/3184953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek  
bemutatója Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, 
HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és  21 990 Ftos egységáron
megvásárolhatók:
O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett ( Kossuth u. 59.)
2015.  DECEMBER 8-ÁN (kedd)  
és DECEMBER 15-ÉN (kedd) 
17-19 ÓRÁIG.

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

November 22-től december 24-ig nyelvenként egy  
22 ezer forintos online gyakorlót választhat minden tananyag mellé!

Az ajtó – Kubik Annával

O élMényt, karácsonyra. December az ün-
nepi készülődés, a karácsony hónapja, sokunkban 
mégis inkább a lázas vásárlással, a görcsös aján-
dékkereséssel egyenlő. A legszebb ajándék, tudjuk 
jól, mégiscsak az együtt töltött idő – akár a fa kö-
rül, meghitt családi környezetben, akár a barátok-
kal egy ünnepi koncerten, kulturális rendezvényen. 

December és az újév első hónapjai megannyi 
kulturális élményt ígérnek, melyekről személyesen  
a Tourinform-irodában, otthon pedig a  
www.iranydebrecen.hu oldalon tájékozódhatnak. 
Hogy a karácsonyi készülődés is kényelmes és 
nyugodt legyen, lepje meg szeretteit ajándékutal-
vánnyal, melynek összegét az ajándékozó határoz-
za meg, és melyet az ajándékozott a Tourinform-
irodában forgalmazott több száz rendezvény közül 
bármelyikre beválthat egy éven belül.

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


21

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

O December 4.–január 12.
Nem’ ezen múlik. Pócs Judit nemezes ipar-
művész kiállítása a Tímárházban.

O December 4.–január 10.
Adventi kiállítás és vásár, 2015. Exkluzív 
képzőművészeti válogatás jeles kortárs alko-
tóktól a Sesztina Galériában.

O December 4–20.
„Főnix 25”: Rábaköztől Erdélyig – népvisele-
ti kiállítás a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 4., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 4., péntek, 18 óra
„Főnix 25”: Szépség és szigorúság. A magyar 
népviselet szimbólumrendszere. Előadó: Ratkó 
Lujza néprajzkutató – a Csapókerti K. Házban.

O December 4., péntek, 19 óra
RockMikulás az Ifjúsági Házban. 

O December 4., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Téri Árpád-bérlet.

O December 4., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 5–6. 
Mikulás a ,,Zsuzsi” Erdei Vasúttal!

O December 5–6.
Debreceni advent: Mikulás-hétvége kisvo-
natozással, korcsolyázással, valamint vidám, 
játékos Mikulás-várás a Nagyerdőn (Ötholdas 
Pagony, Állatkert). Inf.: www.fonixinfo.hu

O December 5–6.
Karácsony-kupa. Utánpótlás labdarúgó-
torna az Oláh Gábor utcai és a Hódos Imre 
Sportcsarnokban.

O December 5., szombat 
A Malompark Mikulása és krampuszai 
megajándékozzák a gyerekeket.

O December 5., szombat, 9.30
Vojtina: Holle anyó + Meglepetés. Kizárólag 
Mikulás-bérlettel rendelkezőknek.

O December 5., szombat, 10 óra
Vezér utcai adventi családi délelőtt a Coop 
áruház előtti téren.
Homokkerti adventi családi nap a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O December 5., szombat, 10.30
Kiskarácsony, Nagykarácsony. Az Alföld 
Gyermekszínpad és Főnix Diákszínpad 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

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

O December 5., szombat, 16 óra
Lencz-telepi adventi családi délután a 
református templomban.

O December 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.  

O December 5., szombat, 18 óra
DVSC-TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O December 5., szombat, 18 óra
Debreceni advent: Mazsorettfesztivál a 
Kölcsey Központban.

O December 5., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Csortos-bérlet.

O December 5., szombat, 19 óra
Android 35 – sztárvendég: Sasvári Sándor. Ju-
bileumi koncert és lemezbemutató a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 6., vasárnap, 9 óra
Sakkbajnokság Ifjúsági Házban.

O December 6., vasárnap, 10 óra
Vojtin: Holle anyó + Meglepetés. Kizárólag 
Mikulás-bérlettel rendelkezőknek.

O December 6., vasárnap, 10 óra
Mikulás családi nap a Déri Múzeumban.

O December 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O December 6., vasárnap, 11 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó + Meglepe-
tés. Családi előadás.

O December 6., vasárnap
Adventi gyertyagyújtás. 15 óra: a Kismacsi 
Közösségi Házban. 16.30: a Józsai Közösségi 
Házban. 17 óra: a Nagymacsi Közösségi Házban.

O December 6., vasárnap
Debreceni advent: 16.30: Énekes hagyo-
mányőrző vonulás a régi városházától.  
17 óra: Második adventi gyertyagyújtás a 

Kossuth téren. 18 óra: Zenés áhítat a Nagy-
templomban a baptista és a nagytemplomi 
kórus közreműködésével.

O December 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 6., vasárnap, 19 óra
Android: Svejk-figurák. A 35. jubileumi 
koncertsorozat második része a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 7–18.
Karácsonyváró Manó klub a Homokkerti 
Könyvtárban.

O December 7–11.
Debreceni advent: A Debreceni Karitatív 
Testület tagszervezeteinek bemutatko-
zása, gyűjtése, színpadi programjai a Kossuth 
téren, a város karácsonyfájánál. (7. Lelkierő 
Egyesület, 8. Katolikus Karitász, 9. Dorcas Ala-
pítvány, december 10–11. ReFoMix – 25 éves a 
debreceni hajléktalan-ellátás)

O December 7–9., 13.30
Delta Mozi: Kardfog kapitány és a Lama 
Rama kincse.

O December 7., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O December 7., hétfő, 10 óra
Adventi vásár az Ifjúsági Házban. 

O December 7., hétfő, 10 óra
Adventi varázslat. Urbán István és Urbánné 
Lantos Éva bábelőadása az Újkerti fiókkönyv-
tárban.

O December 7., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A mindentlátó király-
lány. Török Sándor-bérlet.

O December 7., hétfő, 14 óra
Mikulás-napi ünnepség a Belvárosi Közös-
ségi Házban.

Jubileumi betlehemes találkozót 
rendeznek Debrecenben
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O December 9., szerda,
Dorcas segélyszervezet a város karácsony-
fájánál.

O December 9., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban

O December 9., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,,Menjünk el a látására!” Szertartásszínház.

O December 9., szerda, 14 óra
Karácsonyi készülődés a Homokkerti Közös-
ségi Házban. Adventi gondolatok a Csapó-
kerti Közösségi Házban. A beszélgetést vezeti: 
Lakatos Zoltán református lelkész. 

O December 9., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A mindentlátó király-
lány. Bérletszünet.

O December 9., szerda, 16 óra
Mentál filmklub szakközépiskolásoknak a 
Delta Moziban. „Mit ér meg London?” – ma-
gyarok a tranzitvárosban . Beszélgetés Zsanda 
Emília, korábban külföldön élő dietetikussal.

O December 9., szerda, 17 óra
A Debreceni Első Takarékpénztár szecesz-
sziós székháza. Papp József helytörténet-ku-
tató előadása az Agórában. 

O December 9., szerda, 17 óra
Versbarát kör. Adventi kavalkád és évbúcsúz-
tató a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O December 9., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifiházban.

O December 9., szerda, 18 óra
Adventi daloló, Joób Árpád vezetésével, a 
Méliusz Könyvtárban.

O December 9., szerda, 18 óra
Smart City MeetUp. Az EDC Debrecen rendez-
vénye a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 9., szerda, 19.00 óra
EGYASSZONY a Lovarda Pódium színpadán.

O December 10., csütörtök, 
ReFoMix – 25 éves a debreceni hajlékta-
lan-ellátás, a város karácsonyfájánál.

O December 10.
Tápláló gyökér. Galánfi András fafaragó kiállí-
tása a Belvárosi Galériában.

O December 10., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,Menjünk el a látására!” Szertartásszínház.

O December 10., csütörtök, 14.30
Családi matiné Vadadi Adriennel a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 10., csütörtök, 15 óra
Rocksuli tanszaki koncert az Ifiházban.

O December 10., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban. 

O December 10., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O December 10., csütörtök, 17 óra
Angol nyelvű tárlatvezetés az Újraterve-
zés című kiállításon, a Modemben.

O December 10., csütörtök, 17 óra
Ezoterikus klub. Karácsonyi ajándékkészítés 
Papp Sándorné foltvarróval az Újkerti könyv-
tárban.

O December 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.  

O December 10., csütörtök, 19 óra
Mozizz velünk! az Ifiházban: A nagy füzet. 

O December 10., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. Bsz.

O December 7., hétfő, 18 óra
Müller Péter a Lovarda Pódium színpadán.

O December 7., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Tűzrőlpattant Tündéror-
szág. Bérletszünet.

O December 7., hétfő, 18 óra
DHK–Corona Brasov bajnoki jégkorongmér-
kőzés a Jégcsarnokban.

O December 8–15.
Adventi kézműves foglalkozás gyerekeknek 
a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O December 8., kedd, 
Katolikus Karitász: a katolikus gimnáziu-
mok csoportjai a város karácsonyfájánál.

O December 8., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,,Menjünk el látásra!” Szertartásszínház.

O December 8., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: A min dent-
látó királylány. Lázár Ervin-bérlet.

O December 8., kedd, 17 óra
Hosszú az út. A Maticska Képzőművészeti 
Kör kiállítása a Benedek Elek Fiókkönyvtárban 
(Piac u.).

O December 8., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 8., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Tűzrőlpattant Tündéror-
szág. Bérletszünet.

O December 8., kedd, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.

O December 8., kedd, 19 óra
Universitas Debrecen hangversenysorozat.  
Velencétől Párizsig – Zenés utazás az 1700-
as évek Európájában, a Debreceni Egyetemen.

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

Petrofszky Zoltán      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I      06 (20) 297-5735       I      Petró Csontkovács

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu

Azonnal érezhető a javulás, már az első után is
Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 

Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!

Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?

Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735
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O December 10., csütörtök, 19.30 óra
Pál Feri a Lovardában.

O December 10., csütörtök, 20.15
Mascagni: Parasztbecsület, Leoncavallo: Bajaz-
zók az Apolló Moziban.

O December 11–13.
XXV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O December 11., péntek
ReFoMix a város karácsonyfájánál.

O December 11., péntek
Karácsonyi énekek tanulása, kézműves foglal-
kozások a Méliusz Könyvtárban.

O December 11., péntek
II. Angyalbörze az Ifjúsági Házban.

O December 11., péntek, 8.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: ,,Menjünk el a látásra!” 

O December 11., péntek, 10 óra
Vasutas véradás a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központban.

O December 11., péntek, 11 óra
Pintz János matematikus előadása középis-
kolásoknak a prímszámokról az Agórában.

O December 11., péntek, 15 óra
Adventi családi délután a Hajó Utcai Óvo-
dában.

O December 11., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 11., péntek, 17 óra
Bolgár előadóest. Hadzsikosztova Gabriella 
színművésznővel és zenekarával az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 11., péntek, 17 óra
Debreceni advent: a XXV. Nemzetközi Bet-

lehemes Találkozó megnyitója a Kossuth 
téren.

O December 11., péntek, 17.30
,Miért éppen a fürj? – előadás a Szatyor 
Klubban, a Csapókerti Közösségi Házban. 

O December 11., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. 
Bérletszünet.

O December 11., péntek
20 óra: Zolbert – lemezbemutató koncert 
a Nagyerdei Víztoronyban. 21 óra: Víztorony 
Club Night.

O December 12.–január 29.
Ondódi ,,gyöngyszemek” – kiállítás a tele-
pülésen élők alkotásaiból az Ondódi Közösségi 
Házban.

O December 12–20.
Programok a digitális planetáriumban, az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O December 12., szombat 
Magyar Református Szeretetszolgálat: 
„Gyermekek a gyermekekért”-nap a város 
karácsonyfájánál.

O December 12., szombat,
Adventi Motolla a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O December 12., szombat, 9 óra
Művészetterápiás nap a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 12., szombat, 10 óra
Cerkatúra. Hétvégi múzeumpedagógiai fog-
lalkozás a Modemben.

MENJÜNK EL A LÁTÁSÁRA! Karácsony havában ünneplőbe öltözve, narancs- és fa-
héjillattal, szép énekekkel várják  a gyerekeket a Vojtina játszószínházában. Lesz 
itt mese a Jézuska születéséről, a betlehemi templomban pedig megtáncoltatják 
a három pásztort, a gonosz Heródes királyt, és megidézik a napkeleti bölcseket.

Petrofszky Zoltán      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I      06 (20) 297-5735       I      Petró Csontkovács

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu
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Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 

Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!

Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?

Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735
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O December 9., szerda,
Dorcas segélyszervezet a város karácsony-
fájánál.

O December 9., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban

O December 9., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,,Menjünk el a látására!” Szertartásszínház.

O December 9., szerda, 14 óra
Karácsonyi készülődés a Homokkerti Közös-
ségi Házban. Adventi gondolatok a Csapó-
kerti Közösségi Házban. A beszélgetést vezeti: 
Lakatos Zoltán református lelkész. 

O December 9., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A mindentlátó király-
lány. Bérletszünet.

O December 9., szerda, 16 óra
Mentál filmklub szakközépiskolásoknak a 
Delta Moziban. „Mit ér meg London?” – ma-
gyarok a tranzitvárosban . Beszélgetés Zsanda 
Emília, korábban külföldön élő dietetikussal.

O December 9., szerda, 17 óra
A Debreceni Első Takarékpénztár szecesz-
sziós székháza. Papp József helytörténet-ku-
tató előadása az Agórában. 

O December 9., szerda, 17 óra
Versbarát kör. Adventi kavalkád és évbúcsúz-
tató a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O December 9., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifiházban.

O December 9., szerda, 18 óra
Adventi daloló, Joób Árpád vezetésével, a 
Méliusz Könyvtárban.

O December 9., szerda, 18 óra
Smart City MeetUp. Az EDC Debrecen rendez-
vénye a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 9., szerda, 19.00 óra
EGYASSZONY a Lovarda Pódium színpadán.

O December 10., csütörtök, 
ReFoMix – 25 éves a debreceni hajlékta-
lan-ellátás, a város karácsonyfájánál.

O December 10.
Tápláló gyökér. Galánfi András fafaragó kiállí-
tása a Belvárosi Galériában.

O December 10., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,Menjünk el a látására!” Szertartásszínház.

O December 10., csütörtök, 14.30
Családi matiné Vadadi Adriennel a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 10., csütörtök, 15 óra
Rocksuli tanszaki koncert az Ifiházban.

O December 10., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban. 

O December 10., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O December 10., csütörtök, 17 óra
Angol nyelvű tárlatvezetés az Újraterve-
zés című kiállításon, a Modemben.

O December 10., csütörtök, 17 óra
Ezoterikus klub. Karácsonyi ajándékkészítés 
Papp Sándorné foltvarróval az Újkerti könyv-
tárban.

O December 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.  

O December 10., csütörtök, 19 óra
Mozizz velünk! az Ifiházban: A nagy füzet. 

O December 10., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. Bsz.

O December 7., hétfő, 18 óra
Müller Péter a Lovarda Pódium színpadán.

O December 7., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Tűzrőlpattant Tündéror-
szág. Bérletszünet.

O December 7., hétfő, 18 óra
DHK–Corona Brasov bajnoki jégkorongmér-
kőzés a Jégcsarnokban.

O December 8–15.
Adventi kézműves foglalkozás gyerekeknek 
a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O December 8., kedd, 
Katolikus Karitász: a katolikus gimnáziu-
mok csoportjai a város karácsonyfájánál.

O December 8., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,,Menjünk el látásra!” Szertartásszínház.

O December 8., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: A min dent-
látó királylány. Lázár Ervin-bérlet.

O December 8., kedd, 17 óra
Hosszú az út. A Maticska Képzőművészeti 
Kör kiállítása a Benedek Elek Fiókkönyvtárban 
(Piac u.).

O December 8., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 8., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Tűzrőlpattant Tündéror-
szág. Bérletszünet.

O December 8., kedd, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.

O December 8., kedd, 19 óra
Universitas Debrecen hangversenysorozat.  
Velencétől Párizsig – Zenés utazás az 1700-
as évek Európájában, a Debreceni Egyetemen.
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Petrofszky Zoltán      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I      06 (20) 297-5735       I      Petró Csontkovács

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu

Azonnal érezhető a javulás, már az első után is
Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 

Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!

Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?

Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735



O December 12., szombat, 20 óra
Middlemist Red, Dope Calypso, Nyolcadi-
kosok. Koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 13., vasárnap
Új helyszínen rendezik meg a karácsonyi 
régiségvásárt: a Balmazújvárosi úti régi 
Baumax áruház parkolójában.

O December 13., vasárnap 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (gyer-
tyagyújtás napja) a város karácsonyfájánál.

O December 13., vasárnap
Debreceni advent: a XXV. Nemzetközi 
Betlehemes Találkozó meghívottai a város 
templomaiban.

O December 13., vasárnap, 9.30
Karácsonyi ünnepség. Perszeusz királyfi: az 
ORT-IKI bábszínház előadása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O December 13., vasárnap, 9.30
Karácsonyi batyus buli és családi nyílt 
nap az Ifjúsági Házban.

O December 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Betlehemes játék, a bet-
lehemes találkozó keretében. Családi előadás.

O December 13., vasárnap
Adventi családi programok. 10 óra: a Józsai 
Közösségi Házban. 15 óra: a Kismacsi Közös-
ségi Házban, az Újkerti Közösségi Házban, a 
nagymacsi Közösségi Házban. 16 óra: az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 13., vasárnap, 15 és 18 óra
Debreceni advent: Valceremónia a Kölcsey 
Központban.

O December 13., vasárnap
Debreceni advent. 16.30: Énekes hagyo-
mányőrző vonulás a régi városházától. 16.30: 
Adventi gyertyagyújtás a Józsi Közösségi 

Házban. 17 óra: Harmadik adventi gyer-
tyagyújtás a Kossuth téren. 18 óra: Ifjúsági 
zenés áhítat a Nagytemplomban.

O December 13., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 13., vasárnap, 17 óra
Karácsonyi ringató az Ifjúsági Házban. 

O December 14., hétfő
Forrás Lelki Segítők Egyesülete a város 
karácsonyfájánál.

O December 14., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: ,,Menjünk el a látásá-
ra!” Szertartásszínház-rítusjáték.

O December 14., hétfő, 10.45
A Hangbújócska-zenebölcsi foglalkozásai 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 14., hétfő, 11 óra
A Kuckó Művésztanya adventi műsora 
kisiskolásoknak a Tócóskerti Iskolai és Gyermek-
könyvtárban.

O December 14., hétfő, 14 óra
Karácsonyváró. Családi teadélután, papír-
színházas foglalkozással karöltve, a Kartács 
utcai Könyvtárban.

O December 14., hétfő, 14 óra
Csapókerti adventi családi délután a Csa-
pókerti Közösségi Házban.

O December 14., hétfő, 18 óra
DebTech MeetUp a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 14., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. 
Bérletszünet.

O December 15., kedd
Migration Aid a város karácsonyfájánál.
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O December 12., szombat
Adventi családi programok. 10 óra: a Petőfi 
Emlékkönyvtárban, a Józsai Könyvtárban, a 
Kismacsi K. Házban. 14 óra: a Vénkerti Általános 
Iskolában, a Dombosi Óvodában. 15 óra: a 
Nagymacsi Közösségi Házban. 16 óra: a Homok-
kerti, ill. az Ondódi Közösségi Házban.

O December 12., szombat, 10 óra
Debreceni advent: gyermekprogramok, 
ajándékkészítés a Kossuth téren, a város 
karácsonyfájánál. 

O December 12., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Csillaggyár az Agóra 
Tudományos Élményközpontban, gyerekeknek.

O December 12., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 12., szombat, 15 óra
Csoportos Barázdaság. Lemezbörze (vinyl, 
CD, DVD, kazetta) a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 12., szombat, 15.30
DVSC-TEVA–MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
a Nagyerdei Stadionban.

O December 12., szombat, 16 óra
Debreceni advent: Betlehemesek és mások 
a Kossuth téren, a város karácsonyfájánál.

O December 12., szombat, 16 óra
Debreceni advent: A Debrecen Helyőrségi 
Zenekar koncertje a Kölcsey Központban.

O December 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 12., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O December 12., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Vagyok az úton – a Mo-
dern Tánc-Játék Stúdió előadása. Bérletszünet.
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Három koncertet is ad a Tankcsapda az év végén Debrecenben: 28-án a Roncsban, 
29-én a Hallban, 30-án a Lovardában fognak játszani

O December 15., kedd
Vallás, erőszak, megbékélés. Előadás a 
Karakter 1517 könyvesbolt és Kávézóban.

O December 15., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea. 
,,Menjünk el a látására!” Szertartásszínház.

O December 15., kedd, 10 óra
Adventi Kézműves Műhely a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O December 15., kedd, 13 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz 
Könyvtár Diákkonferenciája az Apolló Moziban.

O December 15., kedd, 17 óra
Lélekmalom az Újkerti Közösségi Házban. 
Gulyás Krisztina előadása.

O December 15., kedd, 17 óra
A magyar ősvallás jelképei az Újkerti Fiók-
könyvtárban. Bíró Lajos író előadása.

O December 15., kedd, 17 óra
Szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O December 15., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O December 15., kedd, 20 óra
KULTerdő. A Szépirodalmi Figyelő és az Amúgy 
lapszámbemutatója a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 16., szerda
Szertelen Egy. a város karácsonyfájánál.

O December 16., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O December 16., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: Holle anyó. ,,Menjünk el a látására!” 

O December 16., szerda, 13 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz 
Könyvtár IX. Diákkonferenciája az Apollóban.

O December 16., szerda
13 óra: Szépkorúak karácsonya a Kismacsi 
Közösségi Házban. 14 óra: Csapókerti civil 
karácsony a Csapókerti K. Házban. Hajnal-
csillag-karácsony a Nagymacsi K. Házban.

O December 16., szerda, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban. 

O December 16., szerda, 17 óra
R. Simor Katalin: A játék emléke című 
könyvének bemutatója a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O December 16., szerda, 17 óra
Hogyan tegyük kellemesebbé magunk és 
szeretteink számára az ünnepeket? Fran-
cia Boglárka orvos-természetgyógyász, tanár 
előadása az Újkerti Közösségi Házban.

O December 16., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifiházban.

O December 16., szerda, 18 óra
Étrendreform Tóth Gáborral a Lovardában.

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

O December 16., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Őrültek 
tornya – vígjáték; a Hadart Társulat előadása.

O December 17., csütörtök, 
Magyar Vöröskereszt a város karácsonyfá-
jánál.

O December 17., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Menjünk el 
látásra!”.

O December 17., csütörtök, 10 óra
A Kuckó Művésztanya adventi műsora kisiskolá-
soknak a József Attila-telepi Fiókkönyvtárban.

O December 17., csütörtök, 15 óra
Rocksuli tanszaki est az Ifjúsági Házban.
 
O December 17., csütörtök, 17 óra
Tárlatvezetés az Újratervezésen a kurátor és 
két művész részvételével, a Modemben.



O December 19., szombat, 13 óra
Fotókurzus amatőröknek a Hortobágyi 
Vadasparkban.

O December 19., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek. A japán masz-
kok világa a Modemben.

O December 19., szombat 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 19., szombat, 13 óra
BAGE-karácsony az Ifjúsági Házban.

O December 19., szombat, 15 óra
Adventi délután az Ifjúsági Házban. 

O December 19., szombat, 16 óra
A Szupersztár Mazsorett- és Táncegyesü-
let Karácsonyi Gálája a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 19., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Párizs hídjai. Edith 
Piaf-est. Bérletszünet. Csokonai Színház: Made 
in Hungaria. Thuróczy Gyula-bérlet.

O December 19., szombat, 21 óra
Víztorony Club Night.

O December 19., szombat, 20 óra
Wellhello és SuperStereo a Hallban.

O December 20., vasárnap
Új helyszínen rendezik meg a karácsonyi 
régiségvásárt: a Balmazújvárosi úti régi 
Baumax áruház parkolójában.

O December 20., vasárnap
Rotary Klub (gyertyagyújtás napja) a város 
karácsonyfájánál.

O December 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: ,,Menjünk el a látására!” 
Családi előadás. Holle anyó. Bérletes előadás.

O December 20., vasárnap, 10 óra
Karácsonyi családi nap a Déri Múzeumban.

O December 20., vasárnap, 15 óra
Rocksuli tanszaki est az Ifjúsági Házban.

O December 20., vasárnap
Adventi programok. 15 óra: a Kismacsi K. 
Házban. 16.30: gyertyagyújtás a Józsai Kö-
zösségi Házban. 17 óra: a Nagymacsi K. Házban. 

O December 20., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: Csajkovszkij: A hattyúk 
tava. Filmvetítés. Shakespeare-bérlet.

O December 20., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 20., vasárnap, 18 óra
Tótágas Aerobic Gála a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 21., hétfő
Magyarországi Baptista Egyház: baptista 
kórusok szolgálata a város karácsonyfájánál.

O December 21., hétfő, 17 óra
Téli napforduló a Hortobágyi Vadasparkban.

O December 21., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. 
Bérletszünet. Csokonai Színház: Made in Hun-
garia. Honthy Hanna-bérlet.

O December 22., kedd
Rotary Klub: a Maróthi György Pedagó-
guskórus búcsúztatja az adventi színpa-
dot a város karácsonyfájánál.

O December 22., kedd, 14 óra
Karácsonyváró kézműves foglalkozás a 
Petőfi Emlékkönyvtárban.

O December 22., kedd, 17 óra
Kamarakoncert a Józsai Közösségi Házban.

O December 22., kedd, 17 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör 
általános iskolásoknak Déri Frigyes hagya-
tékának távol-keleti kincseihez kapcsolódóan, 
a Déri Múzeumban.

O December 22., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. 
Bérletszünet.
Csokonai Színház: Made in Hungaria.  
Németh László-bérlet.

O December 23., szerda, 14 óra, 
Karácsonyváró kézműves foglalkozás a 
Petőfi Emlékkönyvtárban.   

O December 23., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Budapest Klezmer Band: 
Klezmer-varázs. Koncert. Bérletszünet.

O December 23., szerda, 20 óra
Fűszer-Csemege zenei foglalkozás. Kará-
csonyi különkiadás a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 24-éig
Mesés karácsonyi vásár a Malomparkban.

O December 25., péntek, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 26., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 26., szombat, 20 óra
Esti Kornél, Elefánt. Koncertek a Nagyerdei 
Víztoronyban.
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O December 17., csütörtök, 17 óra 
Szent László Táltosa. Kövesi Péter könyvbe-
mutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.

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

O December 17., csütörtök, 17 óra
Karácsonyi koncert a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O December 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 17., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. 
Bérletszünet.

O December 18., péntek 
Magyar Református Szeretetszolgálat a 
város karácsonyfájánál.

O December 18., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes 
előadás. ,,Menjünk el a látására!” Szertar-
tásszínház-rítusjáték.

O December 18., péntek, 14 óra
Debreceni szépkorúak klubjának karácso-
nyi ünnepsége az Újkerti Közösségi Házban.

O December 18., péntek, 16 óra
A Debreceni Népi Együttes karácsonya a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O December 18., péntek, 16 óra
Kézműves foglalkozás a Méliuszban.

O December 18., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O December 18., péntek, 17 óra 
Karácsonyi gála a Csapókerti K. Házban.

O December 18., péntek, 17 óra
Magyar kultúra és művészeti szakkör 
japánoknak, a Modemben.

O December 18., péntek, 18 óra
Debreceni Zenészklub a Belvárosi K. Házban.

O December 18., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Csoko-
nai Vitéz Mihály-bérlet.

O December 18., péntek, 21 óra
Víztorony Club Night: DRJ a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 19–20.
XXIV. Nyitott Városháza Karácsonyi Vásá-
ra. Helyszín: régi városháza, Piac u. 20.

O December 19., szombat
Rotary Klub: cserediákprogram a város 
karácsonyfájánál.

O December 27., vasárnap
Állatok karácsonya. Az állatkerti állatok és az 
erdő madárvendégeinek etetése a Nagyerdei 
Kultúrparkban. 

O December 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes elő-
adás. Jancsi és Juliska. Családi előadás.

O December 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 28., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes elő-
adás. Jancsi és Juliska. Családi előadás.

O December 28., hétfő, 10 óra
Hadházi László a Lovardában.

O December 28., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Lendvay Márton-
bérlet.

O December 28., hétfő, 20 óra
Best of ’90s (Mr. President, Animal Cannibals, 
UFO, Zoltán Erika, Náksi) a Hallban.

O December 29–30., 19 óra
Fiktív terek – Dezső Virág kortárs táncelő-
adása a Modemben.

O December 29., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Horváth Árpád-
bérlet.

O December 29., kedd, 21 óra
Tankcsapda a Hallban.

O December 30., szerda, 15 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Bsz.

O December 30., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Latino-
vits Zoltán-bérlet.

O December 30., szerda, 20 óra
LED évzáró, előszilveszteri koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban. Vendég: a Solar Surf 
zenekar (elektro-akusztikus verzió).

O December 30., szerda, 21 óra
Tankcsapda a Lovardában.

O December 31., csütörtök, 16 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Bsz.

O December 31., csütörtök, 18 óra
Szilveszteri koncert a SONUS ütőhang-
szeres együttessel a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 31., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 31., csütörtök, 19 óra
Szilveszter (Korda György és Balázs Klári) a 
Lovardában.

O December 31., csütörtök, 20 óra
Szilveszter (Julia Carpenter, Andro, Bárány 
Attila, Stereo Palma, Kis Grófo) a Hallban.

O Január 2., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 2., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Január 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Vitéz László: Az elásott 
kincs (a szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
vendégelőadása). Családi előadás.

O Január 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Január 4., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az elvarázsolt testvé-
rek. Bérletes előadás.

O Január 5., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az elvarázsolt testvé-
rek. Bérletes előadás.

O Január 6., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak.”
Az elvarázsolt testvérek (a szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház vendégelőadása). Bérle-
tes előadás.

O Január 6., szerda, 16 óra
Hegyek, várak és városok, 2015 – a Bene-
dek Elek Könyvtárban. Előadó: Hatvani Lajos.

O Január 7., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
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KÖNYÖRGÉS A BÉKÉÉRT – ezt a címet viseli a Kodály Kórus újévindító koncertje. 
Hagyományosan ingyenes hangversennyel várja az énekkar a debreceni zeneked-
velő közönséget az új év első napján, a Nagytemplomban. Idén Rohmann Ditta 
csellóművész vendégszereplésével énekelnek békéért fohászkodó kórusműveket 
2016. január 1-jén, 16 órától a Kodály Kórus énekesei.

nak, minden rongya fityeg annak.” Szer-
tartásszínház-rítusjáték.

O Január 7., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A hideg szív (a szombat-
helyi Mesebolt Bábszínház vendégelőadása). 
Bérletes előadás.

O Január 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 8., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak.” 

O Január 8., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A hideg szív. Bérletes ea.

O Január 9., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Dínók nyomában az 
Agórában – gyerekeknek.

O Január 9., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Szerelmük-
ből születtem én (a szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház vendégelőadása). Családi előadás.

O Január 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Január 11., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak.” 



O December 27., vasárnap
Állatok karácsonya. Az állatkerti állatok és az 
erdő madárvendégeinek etetése a Nagyerdei 
Kultúrparkban. 

O December 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes elő-
adás. Jancsi és Juliska. Családi előadás.

O December 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 28., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes elő-
adás. Jancsi és Juliska. Családi előadás.

O December 28., hétfő, 10 óra
Hadházi László a Lovardában.

O December 28., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Lendvay Márton-
bérlet.

O December 28., hétfő, 20 óra
Best of ’90s (Mr. President, Animal Cannibals, 
UFO, Zoltán Erika, Náksi) a Hallban.

O December 29–30., 19 óra
Fiktív terek – Dezső Virág kortárs táncelő-
adása a Modemben.

O December 29., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Horváth Árpád-
bérlet.

O December 29., kedd, 21 óra
Tankcsapda a Hallban.

O December 30., szerda, 15 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Bsz.

O December 30., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Latino-
vits Zoltán-bérlet.

O December 30., szerda, 20 óra
LED évzáró, előszilveszteri koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban. Vendég: a Solar Surf 
zenekar (elektro-akusztikus verzió).

O December 30., szerda, 21 óra
Tankcsapda a Lovardában.

O December 31., csütörtök, 16 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Bsz.

O December 31., csütörtök, 18 óra
Szilveszteri koncert a SONUS ütőhang-
szeres együttessel a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 31., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O December 31., csütörtök, 19 óra
Szilveszter (Korda György és Balázs Klári) a 
Lovardában.

O December 31., csütörtök, 20 óra
Szilveszter (Julia Carpenter, Andro, Bárány 
Attila, Stereo Palma, Kis Grófo) a Hallban.

O Január 2., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 2., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Január 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Vitéz László: Az elásott 
kincs (a szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
vendégelőadása). Családi előadás.

O Január 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Január 4., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az elvarázsolt testvé-
rek. Bérletes előadás.

O Január 5., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az elvarázsolt testvé-
rek. Bérletes előadás.

O Január 6., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak.”
Az elvarázsolt testvérek (a szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház vendégelőadása). Bérle-
tes előadás.

O Január 6., szerda, 16 óra
Hegyek, várak és városok, 2015 – a Bene-
dek Elek Könyvtárban. Előadó: Hatvani Lajos.

O Január 7., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
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KÖNYÖRGÉS A BÉKÉÉRT – ezt a címet viseli a Kodály Kórus újévindító koncertje. 
Hagyományosan ingyenes hangversennyel várja az énekkar a debreceni zeneked-
velő közönséget az új év első napján, a Nagytemplomban. Idén Rohmann Ditta 
csellóművész vendégszereplésével énekelnek békéért fohászkodó kórusműveket 
2016. január 1-jén, 16 órától a Kodály Kórus énekesei.
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Rob

Nyolc nő
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Az i

Debreceni
  Bormustra

Mamy szerepében Esztergályos Cecíliát 
láthatja a debreceni közönség
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Január 12., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak.” 

O Január 12., kedd, 16 óra
Fedélzeti Utasellátó Vándorkiállítás a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Január 13., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak.”

O Január 13., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: A Vidám 
Színpad előadása. 

O Január 14., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

ELŐZETES:
O Január 16., szombat 
Országos Szaunamester Bajnokság az 
Aquaticum szaunavilágban.

O Január 16., szombat 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Január 16., szombat , 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 16., szombat, 19 óra
Dupla éjszakai fürdőzés – 2 helyszínen: 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben és az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O Január 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Családi elő-
adás. Mátyás, a furfangos. Kamarajáték.

O Január 17., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Január 18., 19., 20., 21.: 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos.

O Január 20., szerda, 19 óra
A férfiak szexuális világa. A Dumaszínház 
előadása a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Január 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 22., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. 

O Január 23., szombat 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 23., szombat , 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 24., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Mindentvarró Tű. Csa-
ládi előadás. Jancsi és Juliska. Kamarajáték.

O Január 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Január 25., 26., 27.: 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Január 27., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Ken 
Ludwig: Botrány az operában. Komédia a 
Fogi Színház előadásában.

O Január 28., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Január 28., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 29., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Január 30., szombat 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Január 31., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szent László csudatet-
tei. A nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput 
Társulatának vendégelőadása. Családi előadás.

O Január 31., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Január 31., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Február 10., szerda, 19 óra 
40, avagy Véges élet. A Dumaszínház 
előadása a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontban.

Cseh  Házak vándorkiállítás 
– Modem, december 8-áig

Adventre hangolva
Újkerti Közösségi Ház, 18-áig

Gall Gábor: Átlényegülés
DOTE Elméleti Galéria, 20-ig

Kissné Juhász Ibolya kiállítása
Józsai Közösségi Ház, 20-áig

Czentyéné Zolnai Irén kiállítása 
Józsai Közösségi Ház, 20-áig

Karácsony Piroska Anikó foltvarró, 
gépi hímző
VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 

21-éig

Válogatás a HKG művészeinek 
anyagából
Hal Köz Galéria, 23-áig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

MÁJUS. Gall Gábor tárlata, az 
Átlényegülés december 20-áig 
látogatható 

Boldog új évet, 
Debrecen!
Az óesztendő utolsó napján ismét 
közösen szórakozhatnak a debrece-
niek a Kossuth téren. A  programok 
este 9 órakor kezdődnek és hajnali 
2 óráig tartanak. A jó hangulatról 
a Parno Graszt, DJ Sunny és Kovács 
Tamás gondoskodnak. A szilveszte-
ri buliról bővebben a fonixinfo.hu 
oldalon olvashatnak.
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Befejeződött a Belváros rehabilitációjának II. üteme

Véget ért a Debrecen Belváros funkcióbővítő vá
ros rehabilitációja – II. ütem című kiemelt pro
jekt megvalósítása, amelyhez a projektgazda  
– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – 
2.741.113.318 Ft európai uniós támogatást nyert az 
Északalföldi Operatív Program forrásaiból.

A komplex projekt négy beruházási elemet foglalt ma-
gába. Ezek közül elsőként a Simonffy utca Hal köz és 
a Tisza István utca közötti szakaszának díszburkolása 
készült el járdákkal és a zöldfelületekkel együtt, össze-
kapcsolva a Belváros korábban megújított részeit a Hal 
köztől az Ifjúsági Házon át a nyugati kiskörútig.

A projekt részeként készült el az Ady park teljes re-
konstrukciója, közvetlenül kapcsolódva a Batthyány 
utca és a Csapó utca forgalmas belvárosi gyalogosten-
gelyéhez. A korábban leromlott állapotú, süllyesztett 
kialakítású tér helyén átlátható, nyitott térszerkezet jött 
létre, amely a Csokonai Nemzeti Színház épülete mel-
letti új sétányokkal illeszkedik a történelmileg kialakult 
térstruktúrához, ugyanakkor funkcionális elkülönülést 
is mutat.

A Régi Városháza külső felújítása és tetőrekonst-
rukciója már régóta sürgető igényként jelentkezett. A 
beruházás megvalósítása által a tetőszerkezet teljes 

megújítása mellett sor került a homlokzat javítására és 
festésére, a kő lábazat teljes cseréjére, az épület aka-
dálymentesítésére, illetve korszerű, hőszigetelt külső 
nyílászárók beépítésére is.

A városrehabilitációs projekt elemei közül utolsóként a 
nyugati kiskörút 2. szakasza épült meg az Arany János 
utca és az Erzsébet utca között, biztosítva a városköz-
pont tehermentesítését, egyúttal jobb megközelíthe-
tőségét. Az útszakasz a 2012-ben átadott 1. szakasz 
folytatásaként 2x2 forgalmi sávval és két oldalon tö-
megközlekedési sávval, zöldsávokkal, korszerű köz-
világítással és a főbb csomópontokban jelzőlámpás 
forgalomirányítással készült el. 

A városrehabilitációs projektek sajátossága, hogy az 
építési elemeket kiegészítő, úgynevezett „soft” tevé-
kenységek kísérik, amelyek között a be-
ruházásokhoz kapcsolódó kulturá-
lis tevékenységek mellett kü-
lönböző szemléletformáló 
akciók, közösségfejlesz-
tő és egyéb programok 
is megvalósultak, je-
lentős részben deb-
receni civil szerve-
zetek által.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001
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VoLT EGySzER EGy DEBRECEn. Szegedi Károly neve 
basszusgitárosként összeforrott a Frogshow zenekarral. Ám a 
zene mellett a várostörténet is érdekli: képei a 18. század végi, 
19. századi Debrecent idézik meg. Grafikái hiteles térképek és 
helyrajzi adatok alapján készülnek. Az utcák nyomvonala, a 
házak alaprajza, a telkek elhelyezkedése valós; ezekre rajzolta a 
házak tömegét –  mintegy madártávlatból mutatva meg így a 
cívisváros központját. Szegedi Károly tárlatát december 30-áig 
láthatja a közönség a Méliusz Könyvtárban.

Holle anyó
Van, aki ezt a mesét nem ismeri? „Úgy látszik, innen 
jönnek a hópelyhek. Furcsa ház ez. Ki lakhat benne? 
Biztosan egy varázsló, vagy egy boszorkány, aki 
hóval akarja beborítani az egész világot. Csak egy 
ütött-kopott öregasszony! Ez itt a világ vége! Mit 
tegyek?” – ezt gondolja magában a mostohájától 
menekülő lányka Holle anyó házánál. S az, hogy 
mit és hogyan tesz, bizony meghatározza a további 
életét. 

Olyan történet ez, ahol a kemence, az almafa, a 
seprű is beszélgetésbe elegyedik, sőt dalra is fakad 
a Vojtina Bábszínház előadásában.



Az utóbbi évek legsikeresebb ma-
gyar musicalje a hazai rock and 
roll sztárja, Fenyő Miklós életét 
dolgozza fel. Javában folynak a 
próbák a Csokonai Színházban, 
hamarosan a debreceni közönség 
is láthatja ezt a darabot, melyet 
Mészáros Tibor visz színre. 

A történet szerint az ötvenes 
évek végén hazatér a korábban 
Amerikába disszidált angyal-
földi család. A srácot, Mikit kint 
megfertőzte a rock and roll, 
és most Budapesten szeretné 
megvalósítani az álmát, hogy ő 

legyen az új Jerry Lee Lewis. A 
régi barátai azonban elfordul-
nak tőle, a szerelme, Vera is új 
fiúval jár. Miki benevez a Ki mit 
tud?-ra, ahol mindent elsöprő 
zenéjével óriási sikert arat: még 
a szerelmét és barátait is sikerül 
visszahódítania. 

A darabban olyan jól ismert 
Hungária-számok hangzanak el, 
mint a Csókkirály, a Multimilli-
omos dzsesszdobos, a Csók a 
családnak, az Amerika hangja 
és a Csavard fel a szőnyeget. 
Premier: december 18.

Kapibarák 
és tarvarjak
Vízidisznók, azaz kapibarák érkez-
 tek a debreceni állatkertbe. Ezek
a Dél-Amerikában honos, csopor-
tokban élő rágcsálók kitűnően 
úsznak, és nagyon gyorsan tud-
nak futni. 

Aki elsétál az ősszel és télen 
is hangulatos – 9 és 
16 óra között nyitva 
tartó – állatkertbe, 
láthatja a Közel-Ke-
let legritkább mada-
rát is. A kritikusan 
veszélyeztetett 
tar varjak az 
íbiszek család-
jába tartoznak. 
Kopasz fejük, fémes 
zöld-fekete tollaza-
tuk, hosszú lefelé 
hajló csőrük és a 
tarkójukon növő hosz-
szú tollak jellegzetessé 
teszik külsejüket.

Made in Hungária
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tőségét. Az útszakasz a 2012-ben átadott 1. szakasz 
folytatásaként 2x2 forgalmi sávval és két oldalon tö-
megközlekedési sávval, zöldsávokkal, korszerű köz-
világítással és a főbb csomópontokban jelzőlámpás 
forgalomirányítással készült el. 

A városrehabilitációs projektek sajátossága, hogy az 
építési elemeket kiegészítő, úgynevezett „soft” tevé-
kenységek kísérik, amelyek között a be-
ruházásokhoz kapcsolódó kulturá-
lis tevékenységek mellett kü-
lönböző szemléletformáló 
akciók, közösségfejlesz-
tő és egyéb programok 
is megvalósultak, je-
lentős részben deb-
receni civil szerve-
zetek által.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001
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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

32

Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kertész Mihály-tereM
dec. 3–9. 15.45, 17.45  Dínó tesó (5-én és 6-án 13.30-tól is)
dec. 3–9. 20 óra  Az éhezők viadala: A kiválasztott, 2. rész (7-én nincs)
dec. 10. 20.15  Mascagni: Parasztbecsület – Leoncavallo: Bajazzók. 
 Élő operaközvetítés a Royal Opera House-ból
dec. 10–17. 15.45, 17.45  Dínó tesó 
 (12-én és 13-án 13.30-tól is, 15-én 15.45 nincs, 15-én 18.15-től)
dec. 10–17. 20.15  A tenger szívében (10-én nincs)
dec. 16. 20.15  Wright–Csajkovszkij: A diótörő.
 Élő balettközvetítés a Royal Opera House-ból
dec. 18–24. 14, 16.45, 19.30  Star Wars: Az ébredő Erő (24-én zárva)
dec. 25–30. 14, 16.45, 19.30  Star Wars: Az ébredő Erő
dec. 31.–jan. 6. 14, 16.45, 19.30  Star Wars: Az ébredő Erő 
 (31-én 19.30 nincs, 1-jén zárva)

O soós imre-terem
dec. 3–9. 15.15  Hotel Transylvania 2. – Ahol még mindig szörnyen jó
dec. 3–9. 17.00  Az éhezők viadala: A kiválasztott, 2. rész
dec. 3–9. 19.45  Kémek hídja (5-én és 6-án 13.15-től is, 7-én nincs)
dec. 10–17. 15.30  Káosz karácsonyra
dec. 10–17. 17.30  A tenger szívében (12-én és 13-án 13.15)
dec. 10–17. 20 óra  Az éhezők viadala: A kiválasztott, 2. rész 
 (10-én és 17-én nincs)
dec. 17. 20.30  Star Warstól Schindlerig: John Williams-gálakoncert
dec. 18–24. 13 óra  The temples of the arts: Firenze, Uffizi-képtár 
 (24-én zárva)
dec. 18–24. 14.30, 17.15, 20 óra  Star Wars: Az ébredő Erő (24-én zárva)
dec. 25–30. 13.30  Snoopy és Charlie Brown – A Peanuts-film
dec. 25–30. 15.15  Dínó tesó
dec. 25–30. 17.15, 20.00  Star Wars: Az ébredő Erő
dec. 31.–jan. 6. 13.30  Snoopy és Charlie Brown – A Peanuts-film 
 (1-jén zárva)
dec. 31.–jan. 6. 15.15  Dínó tesó (1-jén zárva)
dec. 31.–jan. 6. 17.15, 20.00  Star Wars: Az ébredő Erő 
 (31-én 20.00-tól nincs, 1-jén zárva)

O deésY alfréd-terem
dec. 3–9. 16 óra  Az éjszakám a nappalod
dec. 3–9. 18.15  A szüfrazsett
dec. 3–9. 20.30  Krampusz (5-én és 6-án 13.15-től is, 7-én nincs)
dec. 10–17. 15.30  Kémek hídja (15-én nincs)
dec. 10–17. 18.15  Szemekbe zárt titkok (11-én és 17-én nincs)
dec. 10–17. 20.30  Krampusz (11-én nincs)
dec. 17. 18 óra  Hajnali láz
dec. 18–24. 13.45, 16 óra  Dínó tesó (24-én zárva)
dec. 18–24. 18 óra  Hajnali láz (24-én zárva)
dec. 18–24. 20.15  A tenger szívében (24-én zárva)
dec. 25–30. 13.45  Hajnali láz
dec. 25–30. 16 óra  Snoopy és Charlie Brown – A Peanuts-film
dec. 25–30. 18 óra  A szüfrazsett
dec. 25–30. 20.15  Káosz, karácsonyra
dec. 31.–jan. 6. 13.45  Hajnali láz (1-jén zárva)
dec. 31.–jan. 6. 16 óra  Ifjúság (1-jén zárva)
dec. 31.–jan. 6. 18.15  Joy (1-jén zárva)
dec. 31.–jan. 6. 20.30  Holtpont (31-én nincs, 1-jén zárva)

star Wars: az ébredő erő

Megszoktuk, hogy a Pixar mindig elő tud állni 
valami igazán nagy varázslattal. A stúdió legújabb 
animációs alkotása, a Dinó tesó arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy mi lett volna, ha a dino-
szauruszok pusztulását okozó aszteroida elkerüli a 
Földet, és a gigantikus állatok a mai napig életben 
maradnak... A nagy kaland középpontjában ezúttal 
egy Arlo nevű apatoszaurusz áll, aki különös emberi 
barátra tesz szert.

Küszöbön – az ünnep mellett – a szokásos karácso-
nyi komédia is. Ezúttal nem akármilyen sztárpará-
déval érkezik az aktuális vígjáték: John Goodman, 
Olivia Wilde, Diane Keaton, Marisa Tomei, Alan 
Arkin, Amanda Seyfried csinálja a káoszt egy olyan 
családban, ahol négy generáció gyűlik össze ünne-
pelni. Hiába álmodik Charlotte és férje a tökéletes 
karácsonyról, ha csupa tökéletlen családtag üli 
körül az asztalt ebben a humorban, fényekben és 
nagy érzelmekben bővelkedő moziban.

Ez az a film, amit mindenki vár, amire mindenki kí-
váncsi. A galaktikus eposz legújabb darabja minden 
bizonnyal el fogja kápráztatni a nézőket – remélhe-
tőleg nemcsak látványos megoldásaival, parádés 
effektjeivel, pörgő tempójával, hanem a történetfűzé-
sével is. A rendező, J. J. Abrams (Mission Impossible, 
Lost, Cloverfield, A rejtély) személye erre azért egy-
fajta garanciát jelenthet – ahogy a nagy visszatérők: 
Harrison Ford, Mark Hamill és Carrie Fisher is...

dínó tesó

káosz, karácsonyra

Moziműsor
Filmek az Apollóban

decemberi filmkavalkád



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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Megfejtéseiket december 17-éig  
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből,  

az élő örökség című alkotásból  
sorsolunk ki két dvd-t. Ezeket szer-

kesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre  
helyes megfejtését beküldő  

szerencsés olvasóink: 
Tóthné Hammel Edit (Tócóskert tér) 

Darányi Erzsébet (Poroszlay u.)



Debreceni aDvent
Programok a főtéren és a városrészekben

Jönnek a betlehemesek!
Jubileumi találkozót rendeznek a cívisvárosban

2015.
dec. 5. –
2016. 
jan. 15.

debreceni korzó
Információs kiadvány
2015. december 5. – 
2016. január 15.

 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.

Fotó: Kovács Tibor

Impresszum
Hamisítatlan amerikai melódiák és hangulatok ele-
venednek meg a Kodály Filharmonikusok koncertjén  
január 28-án. Ezen az estén olyan művek szólalnak 
meg a műsorban, amelyek hangzásvilága az észak-
amerikai folklórban és a dzsesszben gyökerezik.  
A hangversenyt Kovács László dirigálja.

A címadó darab, az Amerikai rapszódia 1954-
ben, az akkor már Amerikában élő Dohnányi Ernő 
vezényletével hangzott el Athensben. A magyar 
kortárs zeneszerzés egyik legizgalmasabb egyénisé-
ge, Kerek Gábor szaxofonversenye ősbemutatóként 
csendül fel a Kodály Filharmonikusok előadásában. 
A program második felében George Gershwin két 
művét hallhatjuk: a Lullaby és az Egy amerikai 
Párizsban című darabokat.
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O dalidó januárBan. Vízkereszt után – ha-
gyományosan – Dalidóval indul a farsangi szezon a 
cívisvárosban. Január 9-én, szombaton 9 órától veszi 
kezdetét a programkavalkád a Kölcsey Központ-
ban. A Langaléta Garabonciások ismét mesterek és 
debreceni (szak)középiskolás inasok társaságában 
játszanak, farsangi étkek és farsangi álarcok lesznek 
a körfolyosón, emellett pedig inaslevelekkel járható 
állomások várják a vándorokat. 10 órától Egérpará-
dé: Gulyás László vándormuzsikus ingyenes előadá-
sa a Bálteremben, 11-kor pedig Gryllus Vilmos ad 
koncertet a Nagyteremben. (Erre jegyet kell váltani!) 
A koncert után jelmezverseny lesz, mely várják a 
gyermekeket!

Amerikai rapszódia






