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Cívis univerzum
Parádés programkínálattal szolgál Debrecen a kike-
lettől őszig tartó folyamatos fesztivál idején. A Korzó 
májusi száma is igazolja: a komolyzene elmélyült 
rajongói és a sportfanatikusok egyaránt megtalálják a 
kikapcsolódásra alkalmas rendezvényt a városban. 

A kínálat sokszínűségének az alapja Debrecen egy-
re inkább kiteljesedő XXI. századi karaktere. Szűk két 
évtizede zajlik az a városfejlesztési folyamat, aminek 
az eredményeképp a cívisváros – a hagyománytisz-
telet mellett – új vonásokat mutat fel. A tavasz, nyár, 
kora ősz periódusában mediterrán karakter is érvénye-
sül. A belváros sétálóövezetének mondén hangulatát a 
karakteres szórakozóhelyek, különféle kulturális ágak 
műhelyeinek atmoszférája határozza meg. A felújított 
Nagytemplom környezete a polgári méltóságot tükrözi 
– felhívom a figyelmet a Nagytemplom kulturális 
programjainak nívójára! Egy másik városnegyedben 
repeszt a Lovarda. A Nagyerdő szabadtéri színpadának 
teljesítménye páratlan az országban: az egész nyáron 
át látható darabokhoz hasonló sorozattal nem jelent-
keznek más játszóhelyek. Itt említem meg, hogy május 
30-án gálamérkőzés, 31-én a Loki évadzáró bajnokija, 
június 5-én a magyar labdarúgó-válogatott meccse 
jelenti a Nagyerdei Stadion kínálatát.

Debrecenben minden jelen van, ami alapján a vá-
roslakók kihúzhatják magukat, ha az otthonukról esik 
szó. Emlékeztetek arra, hogy a város új karakterének 
meghatározó eleme a folyamatos fejlesztés, fejlődés. 
Mostanában vannak asztalon, például, az új tömeg-
közlekedési csomópont, a nagyerdei strand és az Állat-
kert tervei. A város jól belakható, egyre könnyebben 
elérhető. Debrecen jó hely.

Krecz Tibor
a Nagyerdei Stadion  
marketingigazgatója
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A NAGYERDŐ
ÉLETRE KEL

2015. MÁJUS 1. – SZEPTEMBER 26.
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Programok és online jegyvásárlás: www.nagyerdeiszabadteri.hu
Jegyek kaphatók: Kölcsey Központ, Apolló mozi, Tourinform, Interticket hálózat

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Bódor Edit ügyvezető

A NAGYERDŐ
AHOL
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Az Év Természetfotósa vándorkiállítást Dombóvári Tibor természetfotós nyitja meg május 19-
én 17 órakor a Belvárosi Galériában. Az év természetfotója ezúttal Selmeczi Dániel képe lett,  
a Körben című alkotás. A kiállítás június 8-áig látogatható.

Egy évtizede színesíti repertoárját dramatizált 
előadásokkal a debreceni Hajdú Táncegyüttes. 
Legújabb, egész estés táncprodukciójukban igazi 
színházi élményt nyújtva hozzák közelebb az 
autentikus forrásból építkező táncokat a közönség-
hez. A történelmileg is hiteles eseményt feldolgozó 
táncműsor a 19. századi cívisvárosba kalauzolja 
a nézőket. A „galibát” az Aranybikában rendezett 
tőzsérbál, illetve a városi vezetők, Hajdú vármegye 
beiktatása alkalmából – ugyanezen helyszínen – 
tervezett pohárköszöntőjének egybeesése okozza. 
Kálmán, a főpincér utolsó leheletéig küzd, hogy az 
intézmény felett gyülekező sötét fellegeket meg-
szelídítse, ám emberfeletti igyekvésének ellenére 
váratlan fordulatot vesznek az események…
Az előadást májusban több alkalommal láthatja a 
közönség a Csokonai Színházban.

Mozart, Puccini, Verdi, Wagner, Erkel – csak néhány 
szerző az impozáns névsorból! A legnagyobb 
operák legszebb melódiáival várja a Kodály Filhar-
mónia két együttese az évad végén a közönséget. 
Május 29-én 19.30-tól a Kölcsey Központban az 
operaszínpad sztárénekesei, Kertesi Ingrid, Meláth 
Andrea, Balczó Péter, Szvétek László, valamint – a 
Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok közre-
működésével – olyan operaslágerek csendülnek 
majd fel, mint a Varázsfuvolából Sarastro vagy a 
Bohéméletből Rodolphe áriája, de meghallgathatjuk 
a Bajazzók Harangkórusát és a Palotást a Hunyadi 
Lászlóból. Az operairodalom legjavából válogató 
koncert karmestere Medveczky Ádám lesz.

Operacsemegék

A Hős Miklós
Az angyali szatócsboltba két 
angyal érkezik a szolgálatból. 
Ám dolog várja őket: az a 
feladatuk, hogy készítsenek 
hős vitézt Lajos magyar 
király szolgálatára. A fiókból 
egyre-másra kerülnek elő 
tárgyak, kellékek,  díszletek, 
a lélekkartotékban pedig 
vé gül megtalálják Toldi 
Miklós lélek-testét is, hogy 
az angyali szférában testet 
öltve (a mennyei marionett- 
színpadon) főpróbát tegyen. 
A Márkus Színház gyerme-
keknek és felnőtteknek is 
szóló vendégjátékát május 
18-án és 19-én 14 órától 
láthatjuk a Vojtinában.

Egy évtizede színesíti repertoárját dramatizált 

Galiba 
     az Aranybikában
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Szeret ebben a városban élni?
Ez a város az otthonom. Itt születtem, itt nőttem 
fel, itt él a családom, itt vannak a barátaim, minden 
ideköt. Nagyon megtisztelő a lehetőség, hogy Deb-
recenért dolgozhatok, és túlzás nélkül állítom: erre 
tettem fel az életem.

Emlékszik még, milyen volt diáknak lenni 
Debrecenben?
Hogyne. Akkor még nem volt kész a főtér, nem 
voltak olyan találkozási helyek, mint ma. Mi pén-
tekenként megbeszéltük a barátaimmal az iskolá-
ban, vagy vezetékes telefonon, hogy majd kedden 
délután a Centrumnál összefutunk és fagyizunk. 
Azóta az élet nagyon megváltozott, felgyorsult; 
a mai fiatalok egészen mások, mint mi voltunk. 
Sokszor már nem is találkoznak, hanem on-line dis-
kurálnak. WhatsAppoznak, facebookoznak, viberen 
kommunikálnak egymással. Fontosnak tartom, hogy 
helyzetbe hozzuk a fiatalokat, érezzék a törődést, a 
támogatást, amit a várostól kapnak, s tapasztalják 
meg, éljék meg, mit jelent debreceninek lenni.

Mire a legbüszkébb Debrecenben? Ha vendége 
érkezik, hova viszi el feltétlenül?
A Nagyerdőre feltétlenül; az igazi kuriózum. Sok kül-
földi vendégem ámult el, hogy egy ilyen csodaszép 
parkkal büszkélkedhetünk, szinte a város szívében. 
Egyszerűen imádták! Ha kisgyerekes jön, akkor ki 
nem hagyjuk az Ötholdas pagony játszóteret; azt 
minden gyerek szereti. Ha fiatalok, huszonévesek a 
vendégek, akkor elviszem őket szórakozni; ma már 
nagyon jó helyek vannak a városban, mindenféle 
zenével. Ha olyan ember jön, akit érdekel a gasztro-
nómia, akkor megkóstoltatom vele a debreceni pá-
rost. De igazából az egyetem és környéke is nagyon 
hangulatos, és a stadion is igazi turisztikai látvá-
nyosság, ami bárhol a világban megállja a helyét.

Elég vonzó ahhoz Debrecen, hogy akár több 
napot el lehessen tölteni itt?
Meg kell különböztetni azt, hogy a vendég látoga-
tóba érkezik valakihez, vagy turistaként, mert ez 

Meg kell teremtenünk   Debrecen új arculatát

Fiatal, lendületes és határozott egyéni-
ség Széles Diána. A társadalmi, civil 
és települési kapcsolatokkal összefüggő, 
valamint ifjúságpolitikai, egészségügyi 
és turisztikai feladatokért felelős alpol-
gármester számára kiemelten fontos a 
párbeszéd a debreceniekkel.

Sokféle területért felel. Ezek hogyan függenek 
össze?
A közös nevező részben a város pozicionálása, 
részben a társadalmi kapcsolatok ápolása. A vá-
rosvezetés nagyon fontosnak tartja a folyamatos 
párbeszédet a debreceniekkel. Amióta elkezdtem 
alpolgármesterként dolgozni, nagyon sok társadal-
mi egyeztetésen vettem részt. Nemrég a házi-
orvosokkal folytattam megbeszéléseket, külföldi 
diákokat fogadtam, civil szervezetek képviselőivel 
ültem le, turisztikai egyeztetéseken jártam. Ezek a 
találkozások nagyon hasznosak, mert nem csupán 
megismerhetem a különböző álláspontokat, véle-
ményeket, de hatékonyan tudunk együttműködni és 
bizonyos helyzetekre megoldásokat találni. Például 
arra, hogyan lehet felesleges adminisztrációs folya-
matokat csökkenteni. 

O Tanulmányait a „kiskossuthban”, majd a Tóth 
Árpád Gimnáziumban végezte. 2005-ben a  
DE Állam- és Jogtudományi Karán jogi doktorá-
tust, illetve politikai elemzői oklevelet szerzett. 
O 2006 óta önkormányzati képviselő. Az előző 
ciklusban a Fidesz−KDNP frakcióvezetője volt. 
O 2014 novemberétől Debrecen alpolgármestere.
O Házas; kisfia háromesztendős. Korábban ver-
senyszerűen kosárlabdázott, jelenleg hobbiszinten 
kerékpározik, snowboardozik.
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egyáltalán nem ugyanaz. A turisztikai fejlesztések, 
a sport- és kulturális programok azt eredményez-
ték, hogy az itt töltött vendégéjszakák száma 
növekszik. Igazából azt kell észrevennünk, hogy 
az elmúlt uniós ciklusban belföldön már az összes 
számos városnak épült szép főtere, sok helyen van 
termálvíz, ezért nekünk olyan újdonságokkal, uniká-
lis látnivalókkal, szolgáltatásokkal kell előállnunk, 
amelyekre felkapják a fejüket a turisták. Meg kell 
teremtenünk a város új, vonzó arculatát, ami azok 
számára is szerethető, akik itt élnek, és azoknak 
is szimpatikus, akik vendégként érkeznek ide. Ki 
kell találni, hogy a turisztikai piacon mitől lehetünk 
még vonzóbbak, hogyan maradjunk versenyképe-
sek, a turizmus ugyanis bevételt hoz a városnak, a 
szállásadóknak, az éttermeknek, emellett számos 
szolgáltatónak és – az idegenforgalmi adó által –
az önkormányzatnak is. Ezért is tartjuk fontos-
nak, hogy olyan fejlesztéseink legyenek, amelyek 
nemcsak a helyieknek jók, hanem az ideérkezőket is 
vonzzák majd. 

S mit gondol, mi kell ahhoz, hogy a debre-
ceniek azt érezzék: ez egy olyan város, ahol 
érdemes élni?
Szerintem az első a család és a munkahely bizton-
sága. Aztán a komfortérzet, hogy legyen rendezett 
a lakókörnyezet, jó a közlekedés, az egészség-
ügyi ellátás, az oktatás. Minden, ami csak kell a 
hétköznapokhoz. Nagyon sokat jelent az Integrált 
Településfejlesztési Program, melynek jóvoltából 
43 milliárd forintos fejlesztést lehet végrehajta-
ni Debrecenben az elkövetkező pár évben. Ennek 

Meg kell teremtenünk   Debrecen új arculatát

segítségével nagyban tudjuk javítani − a gazdaság 
mellett − a lakosság életkörülményeit is. Az is 
érdekes, hogy én bárhol járok belföldön, mindig azt 
tapasztalom, hogy amire nekem szükségem lehet, 
azt itthon, Debrecenben megtalálom. Debrecenben 
tényleg minden megvan. A férjem elmegy úszni a 
fedett uszodába, én szeretek a gyerekkel kimenni 
a „pagonyba”, vagy futni, kosarazni az Oláh Gábor 
utcai pályán, sétálni a Nagyerdőben, ráadásul közel 
van minden. Itt minden adott egy olyan életvitel-
hez, amiben jól érezhetik magukat a debreceniek.

Bővebben: Dehir.hu



A népszerű nyári színházi elő-
adások idén is kellemes estéket 
ígérnek a debreceni közönségnek. 
A tavaly felújított Nagyerdei Sza-
badtéri Színpad pazar helyszíne 
lesz a közönség által kedvelt 
programsorozatnak. Az előadá-
sokban több olyan színész is 
feltűnik majd, aki itt tanult, innen 
indult, Debrecenhez kötődött,  il-
letve kötődik az élete ezer szállal. 

Botos Éva (Függöny fel) máig 
úgy tartja, élete legmeghatá-
rozóbb négy évét töltötte az 
Ady-gimnázium dráma tagozatán. 
Gubás Gabi (A hőstenor; Leszállás 
Párizsban) úgy érzi, ha Debrecen-
be jön, egy „fészekbe” tér vissza. 
Hajdú László (Legyetek jók, ha 
tudtok) számára ilyen szavak 
ugranak be Debrecen kapcsán: 
álomország, Ady park, színház, 
izgalom, felelősség, szerelmek, 
félelem, hit, tudás... Keresztes 
Tamás (Amadeus) már nem itt 
él, de számára is ez a város a 
gyerekkor, a legkülönlegesebb 
élmények világa. Schell Judit  
(A hőstenor; Leszállás Párizsban) 

számára különösen fontos, hogy 
itt léphet színpadra, és azoknak 
az embereknek is játszhat, akikkel 
együtt nőtt fel. Tenki Réka (Római 
vakáció) számára azért is izgal-
mas lesz a nyári játék, mert, mint 
mondja: „Debrecen nekem nem 
a visszatérés, hanem az állandó 
megnyugvás helye. A szüleim ott 
vannak; ott biztonságban érzem 
magam...”

S hogy mit érez egykori diákjai 
nevét olvasva Várhalmi Ilona 
(mindenki Cila nénije), az Ady-
gimnázium művészeti tagozatá-
nak vezetője?

A hajdani kisdiákok, akik  
14 évesen bejöttek ide félve, hogy 
vajon bekerülnek-e a gimnáziu-
munkba, ma az egész országban 
ismert emberek. Emlékszem 
rájuk, és arra is, hogy már gye-
rekként is rendkívül motiváltak 
voltak, érdekelte őket a szakma, 
sokat tanultak. Jó érzés látni a 
nevüket a színlapon, és az külö-
nösen, hogy ők maguk is szívesen 
hangoztatják, mennyire büszkék a 
városra, az iskolára.

Nagyerdő, nyár, színház

Római vakáció: Hernádi Judit és Tenki Réka
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O EURITMIA. Tudják, mi az euritmia? Olyan 
művészeti ág, mely a beszédet és az éneket 

(tehát a zenét) teszi a térben láthatóvá. Felhasz-
nálják a táncterápiában és az oktatásban is ezt, 

a Waldorf-iskolák körében különösen jól ismert 
mozgásformát. Június 2-án, kedden 19 órától a 

debreceniek nem mindennapi, látványos prog-

3x3, azaz három a három elleni 
játék az utcán. Ez a kosárlabda-
sportág leglátványosabb fajtája. 
Gyors, pörgős, rengeteg kosárral, 
ráadásul Debrecen főterén. A júni-
us 4-től 7-éig tartó 3x3-as U18-
as utcai kosárlabda-világbajnok-
ság lesz a magyar–román közös 
rendezésű női Európa-bajnokság 
felvezető eseménye. 24 ország 
kosarasai mérik össze tudásukat 
Debrecen főterén, a nőknél és a 
férfiaknál egyaránt. A játék egy 
fél kosárlabdapályán zajlik,  
12 másodperces támadóidővel.  
A játékosok hárompontos dobó- 
és zsákolóversenyben is össze-
mérik képességeiket, a közönsé-
get pedig látványos kiegészítő 
programokkal és gasztronómiai 
fesztivállal igyekeznek szórakoz-
tatni.

Kosárlabda  
   a főtéren

ramon vehetnek részt: a Magyar Euritmia-Moz-
gásművészeti Társaság 5 éves euritmiatanári 
képzését záró végzős hallgatók diploma-elő-
adását a Víg Kamaraszínházban tartják. Az est 
során Brahmstól Dvořákig, Euripidésztől Weöres 
Sándorig, a klasszikus zene, illetve az irodalom 
emlékezetes műveit kelnek életre.
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Új, különleges kezdeményezéssel 
áll elő a város népszerű adója, 
a Debrecen Rádió FM95. Mint 
arról Herczku József program-
igazgató beszámolt, lehetőséget 
kínálnak azoknak, akik keresik és 
szeretik a kihívásokat. Elsősorban 
a fiatalokat szeretnék elérni te-
hetségkutatójukkal, de a kapukat, 
természetesen, azok előtt sem 
zárják be, akik már nem tizen- 
vagy huszonévesek.

– Keressük azokat a vállalkozó 
szellemű, tehetséges hölgyeket és 
urakat, akik szeretnének keres-
kedelmi rádiónkban, a Debrecen 

Tehetségkutatót indít a

Ha szeretsz szerepelni, jó a hangod, vannak ötleteid,  
akkor itt a lehetőség! Jelentkezési korhatár nincs!

Juttasd el maximum 5 perces hanganyagodat az  
info@debrecenradiofm95.hu e-mail címre, vagy töltsd fel 

Facebook-oldalunkra privát üzenet formájában, esetleg hozd be 
személyesen a Debrecen Rádió FM95 szerkesztőségébe  

(Petőfi tér 10.) hétfőtől péntekig 8–16 óra között,  
névvel, telefonszámmal ellátva, május 31-éig!

Rádió FM95-ön műsort vezetni. 
Rádiózni sokan szeretnek, és 
bizonyára sokan érzik azt, hogy 
nemcsak hallgatóként vonzódnak 
a média és a rádiók világához. 
Most itt a nagy lehetőség!

A szakmai zsűri által kiválasz-
tott első három helyezett értékes 
ajándékban részesül. A pályázat 
nyertese, a fődíjas pedig bekerül 
a média, a rádiózás világába: a 
Debrecen Rádió FM95 délutáni 
műsorsávjában műsort vezethet.

Ha a pályázók vállalják, akkor a 
hanganyaguk a rádió Facebook-
oldalára is felkerül; közülük a 
legtöbb lájkot összegyűjtő lesz a 
közönségdíjas.

Eredményt június elején 
hirdetnek majd, s mint a program-
igazgató elárulta, a nyerteseket 
kiteszik a rádió Facebook-oldalára 
és a honlapjára. De érdemes lesz 
a rádiót is hallgatni, mert interjúk 
készülnek majd a nyertesekkel.

További információk:

      /debrecenradiofm95
www.debrecenradiofm95.hu
      /debrecenradiofm95



Két éven belül ismét a nemzetközi kupában sze-
re  pelni! Ez a cél a női kéziseknél. A DVSC-TVP-
Aquaticum meghatározó játékosai kivétel nélkül 
szerződést hosszabbítottak, sőt válogatott átlövők 
érkezhetnek.

Kudor Kitti, Karnik Szabina, Siska Pálma, Var-
sányi Nóra, Slakta Petra, Szilágyi Ági... Azoknak a 
játékosoknak a névsora, akikkel már szerződést 
hosszabbított a Loki, és a sor várhatóan tovább 
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– Ez a társaság az elmúlt három évben szépen lépe-
getett előre, a 11., a 9. és most remélhetőleg a hatodik 
helyig. Az új ügyvezetővel, Ábrók Zsolttal az a tervünk, 
hogy jövőre az ötödik-hatodik helyért legyünk harcban, 
és utána szépen jussunk vissza abba az élbolyba, 
ami nemzetközi szereplést érhet. Azt gondolom, hogy 
egyelőre a 4-5. hely lehet elérhető számunkra a követ-
kező két évben; ez költségvetésileg és szakmailag is 
megalapozott cél. Akkor talán akár át is költözhetünk a 
Főnix Csarnokba. Nagyon szeretném, ha a csapat újra 
kinőné a Hódost – mondta Köstner Vilmos, a DVSC-
TVP-Aquaticum szakmai igazgatója.

Női kézi – az elődök nyomában

 16., 18 óra Fehérvár–DVSC-TVP-Aquaticum
 22., 18 óra DVSC-TVP-Aquaticum–Békéscsaba

Május

folytatódik, hiszen értékeit mindenképpen szeretné 
megtartani a klub. Rajtuk kívül többen is vannak, 
akiknek még érvényes a szerződésük, és már az 
újakról is van hír. Szóval, épül a csapat.

A 183 centiméter magas, 21 éves montenegrói 
válogatott átlövő, Jelena Deszpotovics Podgoricá-
ban született, s jelenleg is a Buducsnoszt játékosa. 
Tagja volt a 2012-es, szerbiai Európa-bajnokságon 
aranyérmes montenegrói válogatott keretének.

A 182 centi magas, 24 éves orosz válogatott irá - 
nyító-átlövő, Marija Garbuz az orosz Szuperliga je-
lenleg zajló szezonjában 16 mérkőzésen 96-szor volt 
eredményes, és ötödik a bajnokság góllövőlistáján.

Lajtos Nóra keresztszalag-műtétje után valószí-
nűleg csak jövő januárban térhet vissza, így a csa-
patnak szüksége van még egy tapasztalt kapusra. 
Éppen ezért nyáron a most Dunaújvárosban játszó 
Víg Vivien is érkezik a Lokihoz.

A cél egy-két éven belül olyan csapatot építeni, 
amely újra a nemzetközi kupákban szerepelhet.

20 éve, 1995. május 7-én nyerte meg a DVSC–
Symphonia női kézilabdacsapata az EHF-kupát. 
Aztán rá egy évre meg is védte a címét.

Manapság irreálisnak tűnik bármelyik csapat-
sportban egy nemzetközi kupagyőzelem, annak 
idején viszont majdhogynem elvárás volt. A DVSC 
négy elveszített döntő után végre megnyerte az 
EHF-kupát, de nem akármilyen körülmények között.

A döntő első összecsapásán 22–14-re verte a 
Loki a norvég bajnok Bäkkelagets Oslo csapatát.  
A nyolcgólos előny megnyugtatónak tűnt, ám a 
visszavágón egészen a lefújásig izgulni kellett.

Az utolsó másodpercekben nyolcgólos (30–22) 
norvég vezetésnél a debreceniek elvesztették a lab-
dát, és utolsó rohamra indulhatott a hazai csapat. 

Az indítás azonban az oldalvonalon kívül kötött ki, 
ami azt jelentette, hogy 44–44-es összesítéssel, de 
több idegenben lőtt góllal végre a DVSC-Symphonia 
csapatának tagjai emelhették a magasba az EHF-
kupát. Ötödszörre csak sikerült!

20 éve nyert EHF-kupát a Loki

Az EHF-kupa-győztes csapat: Borók Rita, Csapó Erika, 
Csirinyi Csilla, Deák Melinda, Halcsík Ildikó, Horváth  
Beáta, Horváth Ildikó, Jeddi Mária, Katkó Andrea,  
Nyilas Tünde, László Krisztina, Rozsos Krisztina, 
Sándorné Sipos Éva, Irina Szamozvanova, Szász Mária, 
Szopóczy Brigitta, Virincsik Anasztázia, Zupkó Judit. 
Edző: Köstner Vilmos.
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Már vízilabdában is van bajnokcsapata Deb-
recennek. A DVSE gyermek korosztálya – alig 
néhány éves múlttal – az ország legjobbjait 
utasította maga mögé.

Ez lehet az első debreceni aranygeneráció!  Varga 
Tamás, a DVSE felnőtt csapatának kétszeres olim-
piai bajnok edzője mondta ezt a Miroslav Bajin ál tal 
edzett gyermek korosztályról. És igaza lett. A DVSE  
2000-es születésű gyerekeiről már évek óta sut-
togják, hogy nagy dolgokra lehetnek képesek. Több 
egyéni tehetség is van a csapatban, elég, ha csak 
Fekete Gergőre gondolunk, akit mindössze 14 évesen 
hívtak be az ifjúsági válogatottba, ahol egy, de 
inkább két évvel idősebb csapattársai vannak.

– Azért jó ez a csapat, mert nem egyénekből áll, 
hanem csapatból. Egymásért dolgozunk, egymásért 
küzdünk, együtt akarunk bajnoki címeket nyerni. 

Bajnokcsapat, gyermekcipőben
12

– Mesélne a Petro-tornáról? Hogyan hat és működik? 
– Az izmokon múlik, hogy az ember biológiailag helyesen 
tudjon működni. Vagyis a terheléseknek nem a csigolyákon 
és porcokon kell megjelenniük, mert ez előidézi a porcko-
pást, a meszesedést és a csigolyaelmozdulásokat. Hanem 
ezeket a terheléseket az izmoknak kell átvenniük. 
Ne hatalmas, természetellenes izmokra gondoljunk, mert 
azok még nem épülnek rá csontra, hanem arra, hogy régen 
– akár több száz, ezer évvel ezelőtt – hogyan is néztek ki az 
elődeink. Szikár, inas emberek voltak, akik nem ismerték a 
meszesedést, a porckopást, az ízületi problémák nagy részét.
Gondoljunk bele, napjainkban mennyi szív-, tüdő- és emész-
tési gondokkal küszködő ember van. Ezek a problémák nem 
csak az élelmiszerekbe csempészett adalékanyagoktól 
alakulnak ki. Ha valakinek pl. nagyobb a hasa, ott az ösz-
szes belső szerv (belek, gyomor, máj, vese stb.) egymásra 

terhelődik, egymást nyomja. Az egymásra ható terhelések 
pedig befolyással vannak az összes emésztési problémára,  
a puffadásra, székrekedésre, ételallergiára és az ember 
immunitására is. Vagy a hát görbesége hat a szív, a tüdő 

helyes működésére is. 
A Petro-torna ezeket próbálja orvosolni. Bár hangsúlyozom, 
szélsőséges eseteken már ez sem segít. Viszont más alterna-
tív kezelések (talpreflexológia, nyirokmasszás, csontková-
csolás) együttes alkalmazásával nagymértékben hozzájárul 
a szervezet öngyógyító képességének az újraélesztéséhez.
– Hol és mikor indul a Petro-torna?
– Nagy az érdeklődés a Petro-torna iránt ezért, az előre 
jelzett május végi két nap helyett három napot fogunk az 

érdeklődőknek ingyenes kipróbálásra felajánlani. A pontos 
helyszínről és kezdési időről a hirdetésekben és az addigra 
működő honlapon, ill. telefonon lehet majd tudomást szerezni.

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

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

Torna a Csontkovács ajánlásával

Miroslav Bajin

Ez lehet az első debreceni aranygeneráció!

Mindenki komolyan veszi a vízilabdát, szinte nem is 
volt hiányzónk egy edzésen sem, pedig igen kemény 
edzéseink vannak, de hát csak így lehet eredményt 
elérni, ezt most már a saját bőrünkön is megta-
pasztaltuk, szerencsére – mondta Fekete Gergő.

A debreceni gyerekek a szinte minden korosz-
tályban egyeduralkodó és nagy múltú UVSE-vel 
voltak nagy harcban a végső győzelemért. Az Újpest 
elleni mindent eldöntő hazai mérkőzésen már-már 
a felnőtteket idéző, színvonalas játékot produkálva 
szerezték meg a bajnoki címet. A meccs döntetlen-
nel végződött, de ez is elég volt az aranyéremhez.

– Ez a csapat nemcsak taktikai vagy technikai 
szempontból kiváló, nagyon jó barátok is a gyere-
kek, ami, szerintem, legalább ugyanilyen fontos. 
Nagyon kedvesek, alázatosak és összetartóak. Két 
meccsünk is volt, amikor a legtehetségesebbnek 
vélt játékosunk hiányzott, mégis megoldották a 
srácok, mert összefogtak. Nagyon optimistán nézek 
a jövő elé, nagyon kíváncsi vagyok, hányan lesznek 
OB I-es játékosok, mert a tehetségük megvan hozzá 
– mondta Miroslav Bajin edző.
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17., 18.30 DVSC-TEVA–Pápa
22., 19 óra Dunaújváros–DVSC-TEVA
26., 18 óra MTK–DVSC-TEVA (Liga-kupa)
31.  DVSC-TEVA–Győri ETO FC

Május

Nagy hajrára készül a DVSC-TEVA a labdarúgó 
NB I-ben. A szezont igen visszafogottan kezdő 
Loki mégis kijuthat az Európa Ligába, és ehhez 
még csak a dobogót sem kell elérnie.

„A cél mindig is az a Lokinál, hogy a nemzetközi 
kupák valamelyikében szerepeljen a csapat!” Ezt 
mondta Kondás Elemér vezetőedző még a szezon 
elején, aztán jött a látványos lejtmenet, amely 
során a tabella alsó régióját is megjárta a csa-
pat. A bajnokság harmadánál csak a tizedik volt a 
DVSC-TEVA, és akkor mindenki (főleg a kárörvendő 
riválisok) a nagy debreceni korszak végéről beszélt. 
Ehhez képest lassan újra készülhet a nemzetközi 
szereplésre a Loki, és akár egy kupagyőzelem is 
összejöhet, még ha a Liga-kupának Magyarorszá-
gon nincs is akkora presztízse.

De hogy is van ez? A már bajnok Videoton a 
Bajnokok Ligájában indulhat, a bajnokság második 
és a harmadik helyezettje pedig az Európa Ligában. 

Ugyanakkor a Magyar Kupa-győztesnek is jár egy 
EL-kvóta, azaz a Videotonnal megküzdő Fradi akár 
nyer, akár veszít, megkapja a nemzetközi szereplés 
lehetőségét, így viszont a bajnokságban a negye-
dik hely is Európa Liga-indulást ér. Ergo, a Lokinak 
minimum a negyedik helyre kell befutnia!

– Igen, számolgattuk mi is, hogy a negyedik 
hely is Európa Liga-selejtezőt ér, ugyanakkor, amíg 
matematikai esélyünk van a dobogóra, küzdeni fo-
gunk érte. Mégiscsak jobban nézne ki, ha éremmel 
zárnánk a bajnokságot – mondta Szakály Péter, a 
Loki csapatkapitánya.

Loki: minden jó, ha a vége jó lesz!

– Mesélne a Petro-tornáról? Hogyan hat és működik? 
– Az izmokon múlik, hogy az ember biológiailag helyesen 
tudjon működni. Vagyis a terheléseknek nem a csigolyákon 
és porcokon kell megjelenniük, mert ez előidézi a porcko-
pást, a meszesedést és a csigolyaelmozdulásokat. Hanem 
ezeket a terheléseket az izmoknak kell átvenniük. 
Ne hatalmas, természetellenes izmokra gondoljunk, mert 
azok még nem épülnek rá csontra, hanem arra, hogy régen 
– akár több száz, ezer évvel ezelőtt – hogyan is néztek ki az 
elődeink. Szikár, inas emberek voltak, akik nem ismerték a 
meszesedést, a porckopást, az ízületi problémák nagy részét.
Gondoljunk bele, napjainkban mennyi szív-, tüdő- és emész-
tési gondokkal küszködő ember van. Ezek a problémák nem 
csak az élelmiszerekbe csempészett adalékanyagoktól 
alakulnak ki. Ha valakinek pl. nagyobb a hasa, ott az ösz-
szes belső szerv (belek, gyomor, máj, vese stb.) egymásra 

terhelődik, egymást nyomja. Az egymásra ható terhelések 
pedig befolyással vannak az összes emésztési problémára,  
a puffadásra, székrekedésre, ételallergiára és az ember 
immunitására is. Vagy a hát görbesége hat a szív, a tüdő 

helyes működésére is. 
A Petro-torna ezeket próbálja orvosolni. Bár hangsúlyozom, 
szélsőséges eseteken már ez sem segít. Viszont más alterna-
tív kezelések (talpreflexológia, nyirokmasszás, csontková-
csolás) együttes alkalmazásával nagymértékben hozzájárul 
a szervezet öngyógyító képességének az újraélesztéséhez.
– Hol és mikor indul a Petro-torna?
– Nagy az érdeklődés a Petro-torna iránt ezért, az előre 
jelzett május végi két nap helyett három napot fogunk az 

érdeklődőknek ingyenes kipróbálásra felajánlani. A pontos 
helyszínről és kezdési időről a hirdetésekben és az addigra 
működő honlapon, ill. telefonon lehet majd tudomást szerezni.

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

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

Torna a Csontkovács ajánlásával

SOLISUN

Szakály Péter

Bódi Ádám



14

Felújították és kibővítették a Kós Károly Művészeti Szakközépiskolát
A „Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kol-
légium felújítása és új közösségi tér kialakítása” 
(ÉAOP-4.1.1./A-09-2010-0005) pályázatnak köszön-
hetően felújították és kibővítettek a Kós Károly Művé-
szeti Szakközépiskolát. 

A támogatás összege 392.655.595 Ft, támogatási 
intenzitás: 90%.

A fejlesztésnek köszönhetően:
– a meglévő épületben megvalósult a teljes gépé-
szeti felújítás, korszerűsítették a fűtési rendszert, 
kicserélték az erős- és gyengeáram hálózatot, új 
tereket és új porta-információs pultot alakítottak ki, 

kibővítették a könyvtárat, a kiállítótermet és új tan-
termeket, csoportos oktatásra alkalmas helyiségeket 
alakítottak ki. A felújítás során megtörtént az épület 
akadálymentesítése, 2 db liftet és külső rámpákat,  
akadálymentes WC-zuhanyzó helyiségeket alakí-
tottak ki. Az új jogszabályi elvárásoknak megfelelő 
komplett tűzjelző- és füstmentesítő rendszert építet-
tek ki és az iskolai alapfelszereléseket kibővítették.

– egy új, többcélú közösségi épületet is létrehoz-
tak: az új, 603 m2-es csarnok – mely hagyományos 
szerkezetű, falazott, monolitfödémes, lapos tetős 
épület – egy közösségi épület funkcióját tölti be, mely 
iskolai programok, rendezvények és foglalkozások 
helyszíne lesz. A közösségi épületben komplett vi-
zesblokkokat, szertárakat, ruhatárat és fogadóteret 
is kialakítottak.

A pályázat eredményeként egy 
energiatakarékosabb, korsze-
rűbb, egészséges és aka-
dály mentes közoktatási 
intézmény jött létre, 
ahol az iskola di-
ákjai és dolgozói 
egyaránt komfor-
tosabban érez-
hetik magukat.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Volt mit ünnepelni május elsején a Nagyerdőn. 
A gyönyörű Nagyerdei Stadion egyéves lett.

Zene, tánc, móka, lufik és egy hatalmas szülinapi 
torta, természetesen stadion formájú. Így ünnepel-
ték a debreceniek a Nagyerdei Stadion első szüle-
tésnapját. Az elmúlt egy esztendő alatt 23 meccset 
játszottak a Nagyerdei Stadionban. 160 ezer jegy és 
18 ezer stadionkártya talált gazdára, és eddig  

Egyéves a Nagyerdei Stadion
85 olyan rendezvény zajlott itt, aminek nem volt 
köze a futballhoz.

Igazi majálishangulat volt az aréna melletti 
parkban. Sült kolbász, lángos, ugrálóvár és sok-sok 
gyerek. A Nagyerdei Stadion háromszáz szeletes 
tortájából sokaknak jutott egy-egy szelet. A sze-
letelésében Papp László polgármester, Kósa Lajos 
országgyűlési képviselő és – Szakály Péter vezeté-
sével – a Loki több játékosa is közreműködött.

A május egyébként is a jubileu-
mokról szól a Nagyerdőn. A DVSC 
első bajnoki címének tizedik 
évfordulóját több héten át tartó 
rendezvénysorozattal ünneplik, 
melynek a csúcspontja a DVSC 
All Stars–Real Madrid Legends 
mérkőzés lesz május 30-án, este 
hat órakor. Pályára lép – többek 
között – Dzsudzsák Balázs, Sán-
dor Tamás, Dombi Tibor, illetve 
Morientes, Hagi, Michel, Buyo és 
Karembeu is.
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Felújították és kibővítették a Kós Károly Művészeti Szakközépiskolát
A „Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kol-
légium felújítása és új közösségi tér kialakítása” 
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intenzitás: 90%.

A fejlesztésnek köszönhetően:
– a meglévő épületben megvalósult a teljes gépé-
szeti felújítás, korszerűsítették a fűtési rendszert, 
kicserélték az erős- és gyengeáram hálózatot, új 
tereket és új porta-információs pultot alakítottak ki, 

kibővítették a könyvtárat, a kiállítótermet és új tan-
termeket, csoportos oktatásra alkalmas helyiségeket 
alakítottak ki. A felújítás során megtörtént az épület 
akadálymentesítése, 2 db liftet és külső rámpákat,  
akadálymentes WC-zuhanyzó helyiségeket alakí-
tottak ki. Az új jogszabályi elvárásoknak megfelelő 
komplett tűzjelző- és füstmentesítő rendszert építet-
tek ki és az iskolai alapfelszereléseket kibővítették.

– egy új, többcélú közösségi épületet is létrehoz-
tak: az új, 603 m2-es csarnok – mely hagyományos 
szerkezetű, falazott, monolitfödémes, lapos tetős 
épület – egy közösségi épület funkcióját tölti be, mely 
iskolai programok, rendezvények és foglalkozások 
helyszíne lesz. A közösségi épületben komplett vi-
zesblokkokat, szertárakat, ruhatárat és fogadóteret 
is kialakítottak.

A pályázat eredményeként egy 
energiatakarékosabb, korsze-
rűbb, egészséges és aka-
dály mentes közoktatási 
intézmény jött létre, 
ahol az iskola di-
ákjai és dolgozói 
egyaránt komfor-
tosabban érez-
hetik magukat.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Hivatalosan is birtokba vehették 
április 20-án a debreceniek a fel-
újított Ady parkot. Az ünnepségén 
részt vett Papp László polgár-

mester is, aki üdvözölte, hogy 
egy gyönyörű, új térrel bővült a 
folyamatosan szépülő debreceni 
közterek listája. 

– Nagy hangsúlyt fektet-
tünk a zöld felület bővítésére; 
több mint 200 négyzetméterrel 
növeltük meg ennek a méreteit. 
Megszűntek a korábbi parkolók 
és az ezzel járó zsúfoltság is, és 
új szökőkutat alakítottunk ki – 
nyilatkozta a polgármester.

Papp László hozzátette, a 
gimnázium közelsége miatt meg-
hallgatták a diákok véleményét 
is arról, mit szeretnének látni a 
parkban, mit képzelnének még el 
a téren. 

A nemrég lezárult ,,Ady-pad” 
pályázat győzteseinek alkotásai, 
egy könyv és egy gitár formájú 
pad is helyet kap majd a park-
ban, valamint a tervek szerint 
egy Ady-szobrot is felállítanak a 
területen.

Debrecen amerikai testvérvárosából, New 
Brunswickból érkezett delegáció a cívisvá-
rosba. A tengerentúli kisdiákoknak Széles 
Diána alpolgármester beszélt a debreceni 
hagyományokról április 8-án a régi város-
házán. A testvérvárosi megállapodást 
egyébként 1990-ben írta alá Debrecen és 
az amerikai város. 

Az idei jubileum miatt várhatóan még 
szorosabb lesz a kapcsolat. A tervek szerint 
júniusban várhatóan Debrecen is képviselteti 
majd magát a Magyar Örökség Fesztiválján 
New Brunswickban.

Gyönyörű lett az Ady park

Debreceni orvosokat köszöntött Széles Diána 
alpolgármester és Papp Csaba önkormány-
zati képviselő április 9-én a régi városházán. 
Olyan szakembereket, akik negyven-ötven 
esztendős gyógyítómunkájukat az idén vagy 
a közelmúltban fejezték, illetve fejezik be. 
Dr. Grósz Olga és dr. Cseke Gábor gyermek-
gyógyásznak, dr. Kovács Julianna fogszak-
orvosnak, dr. Saáry Irén és dr. Sándor József 
Péter belgyógyász-háziorvosnak Széles Diána 
a város nevében megköszönte azt a munkát, 
amit az elmúlt évtizedekben a betegek és a 
város érdekében végeztek. 

A betegekért dolgoztak Amerikai vendégek



Lipót császártól és királytól 1693-ban április 11-én 
kapott szabad királyi városi rangot Debrecen. Ez 
alkalomból minden évben kitüntető címeket ado-
mányoz a városi közgyűlés e napon. 

Megállapodás született a FrieslandCampina Hun-
gária Zrt. és az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző 
Kft. között. Ennek értelmében a debreceni üzem 
új tulajdonos kezébe kerül, és – a munkavállalók 
foglalkoztatása mellett – a gyártás, megszakítás 
nélkül, tovább folyik a telephelyen. A szerződést 
április 16-án írták alá. Papp László is. Debrecen 
polgármestere örömét és elismerését fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy – a megállapodásnak 
köszönhetően – a város egyik tradicionális iparága 
tovább működik, megmarad a debreceni tej, illetve 
tejtermék gyártásának folytonossága, valamint 
sikerül több mint száz munkahelyet megőrizni.

A repülőtér, a légi kikötőt üzemeltető Xanga cég-
csoport, valamint a város vezetői az elmúlt években 
sokat dolgoztak azon, hogy újabb menetrendszerű 
járatok indulhassanak Debrecenből. A munkának 
meglett az eredménye. Április 21-én arról tartott 
sajtótájékoztatót Papp László polgármester, Kósa 
Lajos országgyűlési képviselő, Herdon István, a 
Xanga vezérigazgatója és Újhelyi József, a Wizz Air 
repülőtér-fejlesztési vezetője, hogy a Wizz Air újabb 
menetrend szerinti járatot indít Debrecenből. A cél-
állomás az olaszországi Bergamo. A gépek október 
25-étől járnak majd a cívisváros és Bergamo között, 
szerdai és vasárnapi napokon.
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Városnap Debrecenben

Tovább él a tejipar

Idén a Kölcsey Központban tartotta ünnepi 
ülését a testület, ahol – hagyományosan – most 
is ketten kaptak díszpolgári címet. Imre László, a 
korábban Csokonai-díjjal, ill. a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett irodalom-
történész, valamint Kóti Árpád, a Nemzet Színé-
sze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész.

A város érdekében kifejtett jelentős tevékeny-
sége elismeréseként Pro Urbe-díjat kapott László 
Ákos Csokonai-díjas grafikusművész és Makoldi 
Sándor festőművész, valamint  P. Szalay Emőke 
nyugalmazott főmuzeológus, néprajztudós.

Ábrahám Lászlónak, a debreceni NI Hungary 
Kft. ügyvezetőjének Mecénás-díjat adományozott a 
közgyűlés.

Sajtódíjat vehetett át kollégánk, Vojtkó Fe-
renc, a Debrecen Televízió szerkesztő-riportere, 
és posztumusz sajtódíjat kapott a tavaly elhunyt 
Petromán László, publicisztikai munkásságáért. 
(Grafikusként a nevéhez fűződik a Debreceni Korzó 
lapterve is).

A közgyűlés a Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat az 
idén 150 éves Csokonai Nemzeti Színháznak 
adományozta.

Ábrahám László, Makoldi Sándor, Ráckevei Anna, Papp László,  
P. Szalay Emőke, László Ákos, Kóti Árpád, Imre László, Tóth Andrea 
(Petromán László özvegye) és Vojtkó Ferenc

Kollégánk, Vojtkó Ferenc sajtódíjat vehetett át a polgármestertől

Kóti Árpád,  
a város új  
díszpolgára 
április 26-án,  
81 éves korában 
elhunyt.  
A legendás szín-
művészt május 
8-án helyezték 
örök nyugalom-
ra a Debreceni 
köztemetőben.

Irány Itália!
Pünkösd vasárnapján különleges zenei 
élményre számíthatnak, akik 19.30-tól 
helyet foglalnak a Református Nagy-
templom padsoraiban, hisz a New 
York-i Carnegie Hall, a Washington 
National Cathedral, a BBC St. John’s 
Smith Square Concert Hall és a 
párizsi Notre Dame közönsége után 
a Filharmónia Magyarország szer-
vezésében Debrecenbe is ellátogat a 
nagyhírű Kijev Kamarakórus.

Az idén 25 éves együttes hivatásos énekesekből és 
ukrán muzsikus-hallgatók legjobbjaiból verbuváló-
dott, karnagyuk a kijevi Csajkovszkij Konzervatóri-
umban diplomát szerzett Mikola Gobdics. Reperto-
árjukon az európai kórusirodalom régiségeinek és 
újabb kori termésének gyöngyszemei találhatók. 

A koncert műsora a XVII. század varázslatos ko-
lostori hangulatától napjaink egyházi zenéjéig tesz 

emlékezetes barangolást, melyben a Lautitia 
Gyermekkar (karnagy: Nemes József) lesz a 

kijeviek útitársa. 

További részletek, műsor:  
www.egyhazzeneifesztival.hu 

A koncertet a „Con Spirito” Egyház-
zenei Fesztivál debreceni állomá sa-
ként rendezik meg. Jegyek a debreceni 

Tourinform irodában, az interneten a 
www.jegymester.hu oldalon, valamint 

koncert előtt a helyszínen válthatók.

Pünkösdi áhítat 
Világhírű ukrán énekegyüttes a Nagytemplomban
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2015. június 14., 15:00, 18:00
Kölcsey Központ Nagyterem

A Szépség és a Szörnyeteg,Egyiptom hercege, Harry Potter,
STAR WARS, Aladdin, Tom & Jerry és még sokan mások...

Kodály Kórus Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen

Vezényel: Kovács László

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

2015. május 29., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem

OPERACSEMEGÉK

bérlet bérlet

MESEMÁNIA

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
info@kodalyfilharmonia.hu

Szvétek LászlóPuccini: Gianni Schicchi
Verdi: Don Carlos

Puccini: Bohémélet
Offenbach: Hoffmann meséiKertesi Ingrid

˝Donizetti: A kegyencno
Medveczky Ádám

Meláth Andrea

Puccini: Manon Lescaut

Verdi: Traviata
Verdi: Rigoletto

Saint-Saëns: Sámson és delila
Erkel: Hunyadi László

Mozart: Varázsfuvola
Bizet: Carmen

Verdi: Szicíliai vecsernye
Balczó Péter

Massenet: Thaïs

Borogyin: Poloveci táncok
Leoncavallo: Bajazzók

Mozart: Don Giovanni
Wagner: Walkür

2015. május 29.
Kölcsey Központ Nagyterem, 19:30
Operacsemegék

Kodály Kórus Debrecen Kodály Filharmonikusok Debrecen

villamos_matrica_f_április_opera_4.indd   1 2015.04.01.   12:56:39

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

Jutalom a tanév végén, nem csak gyerekeknek!

Válogatás az operairodalom
Debrecenben ritkán hallható gyöngyszemeiből

máj_korzó_338x245_jav3.indd   1 2015.05.08.   13:33:45
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A tanévnek még nincs vége, a nyár 
sem tört még ki. Ám előbb-utóbb 
megérkezik a  szünidő, és akkor 
sok-sok család számára lesz nagy 
kérdés, hova, milyen táborba 
menjen a gyerek. Ne várjunk az 
utolsó pillanatig, már most érde-
mes szétnézni, mi az, ami tetszik a 
 szülőknek és a gyerekeknek is.

A Debreceni Művelődési 
Központ táborai: 

O Csapókerti Közösségi Ház
Debrecen, Süveg u. 3.  
Tel.: (52) 411-016, (52) 541-321
Június 22–26.: Láda�a kézmű-
ves-gyerektábor (15 ezer Ft/fő)

O Újkerti Közösségi Ház 
Debrecen, Jerikó u. 17–19. 
Tel./fax: (52) 439-866 
Június 22–26.: Némó úszótábor 
(18 ezer Ft/fő)
Június 29.– július 3.: Fazekas-
tábor (16 ezer Ft/fő)
Július 6–10.: Festőtanoda – kép-
zőművészeti tábor (18 ezer Ft/fő)
Július 13–17.: Természetbarát 

tábor (18 ezer Ft/fő)
Július 20–24.: Csicsergő – nép-
tánc- és népi kézművestábor  
(16 ezer Ft/fő)
Július 27–31.: Tűzzománctábor

O Homokkerti Közösségi Ház 
Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.
Tel.: (52) 535-166 
Június 22–26. és június 29.–jú-
lius 3.: Kids Club – angol nyelvi 
tábor (25 ezer Ft/fő)
Július 6–10.: Kutya jó kutyás 
mesetábor (20 ezer Ft/fő)
Július 13–17.: Indiántábor  
(20 ezer Ft/fő)

O Józsai Közösségi Ház
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi 
u. 9., tel.: (52) 386-137 
Július 6–10.: Hangszervarázs 
zenetábor (15 ezer Ft/fő)

O Kismacsi Közösségi Ház
Kismacs, Napraforgó u. 16.
Tel.: (52) 716-698
Június 16–20.; június 22–26.; 
június 29.–július 3.: Napraforgó 
tenisztábor (21 ezer Ft/fő)

Tarkabarka. Nyári napközis tábort szerveznek a Szent 
József Gimnáziumban az elkövetkező hetekben. 
Több turnus indul az alábbi időpontokban: június 15–19., 
22–26., 29.–július 3., 6–10., 13–17., 20–24., 27–31. 
Ára: 28 ezer Ft/fő.  Információ: (30) 450-2427
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KINCSKERESŐ TÁBOR
7–13 éves gyermekek részére
Helyszíne: Vásárosnamény, Károlyi-tanya
Ideje: július 6–11.  I  Részvételi díj: 18 ezer Ft/fő
(jelentkezéskor 2 ezer Ft előleg fizetése szükséges)

Táborunk ismét ottalvós! A gyermekek egész héten 
jurtákban tölthetik az éjszakákat, felnőtt felügyelet-
tel. Az oda- és visszautazás bérelt autóbusszal törté-
nik. A tábor ideje alatt gyermekorvosi felügyeletet és 
napi ötszöri étkezést biztosítunk.

Tervezett programok:
természet felfedezése, túrázás I múzeumlátogatás 
I bibliai történetek I tengerész történetek I közös 
éneklés kézműves-foglalkozások I tábortűz I meg-
lepetések I sok-sok sport I az elmaradhatatlan „vízi 
csata” I vetélkedők I játék, játék, játék I éjszakai-haj-
nali túra I quadozás.
Jelentkezés telefonon: +36 20 886 2856 
Info: ujremeny.hu

ENGLISH BIBLE CAMP
Korhatár? 13–20 éveseknek
Mikor? Június 29.–július 3.
Hol? Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola
Mennyiért? Összköltség: 9 ezer Ft/fő: 3 ezer Ft regisztrációs díj 
(előleg)  I  3 ezer Ft részvételi díj (visszakapod, ha végig ott leszel, 
és sikeres záróvizsgát teszel!)  I  3 ezer Ft az ebéd (rendelünk, ha 
szeretnél)
Program? Naponta 8–16 óra között. Napi 4 nyelvóra, hogy fejleszt-
hesd tudásod angol anyanyelvi tanárokkal! A nap többi ré szé ben 
sok más program, ahol gyakorolhatod nyelvtudásodat.

Várjuk jelentkezésed június 15-éig!
A jelentkezés érkezési sorrendben történik (maximum 30 főt tu-
dunk fogadni!), és csak a 3 ezer Ft regisztrációs díj befizetésével 
együtt érvényes! A fennmaradó összeget legkésőbb az angol hét 
első napján kell befizetned!

E-mail: englishweekdebrecen@gmail.com I Info: www.ujremeny.hu
Szervező: FÉK » Fiatalok az Élet Küszöbén I Támogatók: B. O. K. 
Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola, Ú. R. B. GY.

ENGLISH BIBLE CAMP Jelentkezés 
telefonon:
+36 20 770 5791

Irány a tábor!

Július 6–10.: Makk Marci élet-
módtábor (21 ezer Ft/fő)

O Nagymacsi Közösségi Ház
Nagymacs, Kastélykert u. 39.  
Június 22–26.: Bibliai vaká-
ciós tábor (Ingyenes, és csak 
nagymacsi illetőségű gyermekek 
jelentkezését várják.) 

O Ondódi Közösségi Ház
Ondód, Kádár-dűlő 61/C 
Június 22–26.: Ügyes kezek 
kézműves tábor (15 ezer Ft/fő)

O Tímárház
Debrecen, Nagy Gál István u. 6.
Tel.: (52) 321-260 és 
(30) 618-9767
Június 22–26., július 6–10., 
július 13–17., július 27–31.: 
Hagyományőrző népművészeti 
kézművestábor (17 ezer Ft/fő)
Július 20–24. Fazekastábor 
(17 ezer Ft/fő)
Június 29.–július 3.: Történelmi 
hagyományőrző tábor 
(17 ezer Ft/fő)

Táborok a Debreceni Állat- és 
Növénykertben 8-tól 16 óráig, 
napi háromszori étkezéssel.

– Zöld lovagok tábora: jún. 
15-től aug. 28-ig hetente.
Természettár szaktábor: júl. 
20–24.
– Természetfotós tábor: jún. 
15–19.; júl. 6–10.; aug. 24–28.

Részvételi díj: 25 ezer Ft/fő/hét. 
Testvéreknek kedvezmény.
Minden táborozó 2015-ben 
érvényes bérletet kap az 
Állatkertbe!
Jelentkezés: 
gabizoo@zoodebrecen.hu, 
(52) 310-065, (30) 355-5370
www.zoodebrecen.hu

DEAC focitábor
Június 15.–26.
Jelentkezés: Lente Lajos,  
(70) 372-5015
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Programok            időrendben
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Május 15., péntek, 19 óra
Fülemülék éjszakája a Debreceni Állatkert-
ben. Információ: zoodebrecen.hu

O Május 15., péntek, 19 óra
Csillagászati bemutató a Hortobágyi Csil-
lagdában. Információ: (52) 589-000

O Május 15., péntek, 19.30
Caramel-koncert a Kölcsey Központban.

O Május 16., szombat
Családi nap a Svetits Intézetben.

O Május 16., szombat
Veled kerek a világ – DVSC-SI kincskereső 
sportnap az Oláh G. Utcai Sportcentrumban.

O Május 16., szombat
KreDenc: a Ballagás jegyében a Malom-
parkban.

O Május 16., szombat
Play It show a Főnix Csarnokban.

O Május 16., szombat, 8 óra
Kerékpártúra a Tisza-tó déli részén. Infor-
máció, bejelentkezés: (52) 589-000

O Május 16., szombat, 9 óra
Nemez-nap a Tímárházban.

O Május 16., szombat, 10 óra
,,25 éves a Főnix Néptáncegyüttes”. Főnix 
baba-mama találkozó a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Május 16., szombat, 10 óra
Rendetlenség, rendezettség. Komponál-
junk képet! Művészetpedagógiai foglalkozás 
iskolásoknak a Józsai Közösségi Házban.

O Május 16., szombat
17. Simonyi-napok a Méliusz Könyvtárban. 
10 óra: Megemlékezés Simonyi óbesterről, 
faültetés, koszorúzás. 11 óra: Mesék és 
dalok  huszárokról,  vitézségről. Papírszín-
házas előadás a MEA Zeneiskola növendékeinek 
közreműködésével. Mini hadi tortúra – aka-
dályverseny. 14.30: Pályázatok és játékok 
eredményhirdetése.  16 óra: Mini hadi tor-
túra – akadályverseny az Apolló moziban. 

O Május 16., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 16., szombat, 15 óra
Anyukák, gyerekek a Biodobozban, avagy 
milyen a tudatos fogyasztói közösség? Kiss Szil-
via előadása az I�úsági Házban.

O Május 16., szombat, 16 óra
,,Elhozta az Isten piros Pünkösd napját”. 
Pünkösdikirály- és királyné-választás, pünkösdi 
játékok, majd táncház a Hortobágy Néptánc-
együttessel a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 16., szombat, 17 óra
Palya Bea Altatok koncertje az I�úsági Ház-

Kezdődhet a mulatság. Halász Judit 
május 31-én ad koncertet a Kölcsey 
Központban, 11 és 15 órakor

ban. A koncert után Karikás Táncház a Törköly 
Zenekarral. 

O Május 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 16., szombat, 18 óra
Élményvacsora a Hotel Lyciumban (Átrium 
étterem) 5 világbajnok séf közreműködésével! 

O Május 16., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Május 16., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Mozart: Don Giovanni. 
Lendvay Márton-bérlet.

O Május 16., szombat, 19 óra
Fülemülék éjszakája az Állatkertben.

O Május 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Ki hol lakik? Hamuban sült pogácsa
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EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

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

O Május 20., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Segítsd a Királyt! 
Horváth Árpád-bérlet.

O Május 20., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Akár akárki. Bsz.

O Május 20., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. 
Latinovits Zoltán-bérlet.

O Május 21., csütörtök, 
Vojtina Bábszínház: 10, 12.45 és 14.15: ,,Szíp 
kerekek, forogjatok!” 14 óra: Lúdas Matyi. 
Bérletes előadás.

O Május 21., csütörtök, 17 óra
Csodakurzus: A Csodák Tanításának útja. 
Előadás az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 21., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti K. Házban.

O Május 21., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Segítsd a Királyt! 
Rajz János-bérlet.

O Május 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 21., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. 
Lontay Margit-bérlet.

O Május 22-–június 7.
Veterán motorkiállítás és -vásár a Malom-
parkban.

O Május 22., péntek
DVSC-TVP-Aquaticum–Békéscsaba bajnoki 
női kézilabda-mérkőzés a Hódosban.

O Május 22., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: ,,Szíp ke-

rekek, forogjatok!” Szertartásszínház-rítus-
játék. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes előadás.

O Május 22., péntek, 15 óra
Szavamat adom. Irodalmi-közéleti dél-
után az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 22., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Május 22., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Erkel Ferenc- és 
Nagy György-bérlet.

O Május 22., péntek, 19 óra
Török Ádám és a Mini Trió. A Debreceni Ze-
nész Klub koncertje a Belvárosi K. Házban.

O Május 23–25.
Valcer-táncverseny az Oláh Gábor Utcai 
Sportcsarnokban.

O Május 23–25.
Pünkösd a Hortobágyon. Inf.: (52) 589-000

O Május 23., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Nem hiszünk a szemünk-
nek. Játékos foglalkozás gyerekeknek. Agóra. 

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

O Május 23.,  szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 23., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csokonai Vitéz Mihály: 
Dorottya. A Csavar Színház produkciója. Thu-
róczy Gyula-bérlet.

O Május 23., szombat, 22 óra
Sub Night az I�úsági Házban.

O Május 24., vasárnap
Európai Nemzeti Parkok napja Közép-Ti-
sza tájvédelmi körzetben. 
Információ: (56) 568-020

O Május 24., vasárnap, 9.30
Lovastúra a Hortobágyi Nemzeti Parkban. 
Bejelentkezés: (52) 589-000

O Május 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 26–30.
Ismeretterjesztő előadások az Agórában. 

O Május 26–29.
Gyerekhét a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 26., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Őztestvérek. 
Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Matyi. 

O Május 26., kedd, 10.30
 Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.
 
O Május 26, kedd, 16.30
Ad astra per aspera: Helytörténeti kutatások 
és kutatóműhelyek: a Magyar Nemzeti Levéltár 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltára kutatóműhelyé-
nek bemutatása a Méliusz Könyvtárban.

O Május 26., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 26., kedd, 18 óra
Lélekgyógyító irodalom – irodalomked-
velőknek és önismereti úton járóknak az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 26., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. 
Tóth Árpád-bérlet.
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O Május 18., hétfő, 18 óra
Víg Kamaraszínház: A chioggiai csetepaté. 
Ady Endre, 1. bérlet

O Május 18., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 19–23.
Lehozzuk a csillagokat! – programok a digi-
tális planetáriumban az Agóra szervezésében. 

O Május 19., kedd
Az év természetfotósa, 2014. Vándorkiállí-
tás a Belvárosi Galériában.

O Május 19., kedd
Vojtina Bábszínház:  9.30, 11 és 14 óra: ,,Szíp 
kerekek, forogjatok!” Szertartásszínház-rí-
tus játék. A Hős Miklós. A MárkusZínház ven-
dégelőadása. Bérletes előadás.

O Május 19., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Május 19., kedd, 15 óra
Teadélután az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 19., kedd, 16.30
Második részem: Kövér József könyvbemu-
tatója a Méliusz Könyvtárban.

O Május 19., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Május 19., kedd, 17 óra
Mély-szimbológia Egyiptomtól napja-
inkig. Az építészettörténeti formavilág és az 
épületszerkezeti elemek vizsgálata: kerített tér, 
obeliszk, oszlop, labirintus, hajlék, boltozat, ku-
pola, zárókő torony, timpanon, rózsaablak. Incze 
László előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 19., kedd, 18 óra
Horváth Árpád Stúdió: Akár akárki. 
Tikos Sári-bérlet.

O Május 19., kedd, 18 óra
Filmklub. Jeles András: Senkiföldje című �lm-
jének vetítése a Vadász Endre-emlékkiállításhoz 
kapcsolódóan a Modemben.

O Május 19., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Németh László- 
bérlet.

O Május 20., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: ,,Szíp kerekek, forogja-
tok!” Szertartásszínház-rítusjáték.

O Május 20., szerda, 9.30
Ringató az I�úsági Házban.
 
O Május 20., szerda, 10 óra 
Mozogj velünk! Kihívás napja a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 20., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. 

O Május 20., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Május 20., szerda, 16.30
A Papp �a. Előadóest a Dab-székházban.

O Május 20., szerda, 17 óra
Ezoterikus klub az Újkerti Fiókkönyvtárban. 
Az új tudattechnológiák: hogyan tudod irányí-
tani életed minden eseményét?

O Május 20., szerda, 17 óra
Közönségtalálkozó Spáh Dáviddal, a Nem 
tűntem el című portré�lm rendezőjével az 
Apolló moziban.

O Május 20., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az I�úsági Házban.

O Május 20., szerda, 17.15
The Kids Club – angolnyelv-tanulás 6 hóna-
postól 14 éves korig a Méliusz Könyvtárában.

O Május 17., vasárnap, 10 óra
A 17. Simonyi-napok rendezvénye: Mini hadi 
tortúra – akadályverseny az Állatkertben.

O Május 17., vasárnap, 10 óra
Növények világnapja. Növényismereti játé-
kok és játszóház  az Állatkertben.

O Május 17., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 17., vasárnap, 18.30
DVSC-Teva–Lombard FC Pápa bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Május 17., vasárnap, 19 óra
Fülemülék éjszakája az Állatkertben. 

O Május 18–23.
Ismeretterjesztő előadások az Agóra Tudo-
mányos Élményközpontban. 
Információ: www. agoradebrecen.hu

O Május 18–20., 13.30
Delta Mozi: Hetedik törpe. „Csingiling” tavaszi 
bérletsorozat. Információ: (52) 439-866.

O Május 18., hétfő
Múzeumi világnap eseményei a Hortobá-
gyon. Információ: (52) 589-000

O Május 18., hétfő 
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: ,,Szíp kere-
kek, forogjatok!” Szertartásszínház-rítus-
játék. 14 óra: A Hős Miklós. A MárkusZínház 
vendégelőadása. Bérletes előadás.

O Május 18., hétfő, 14 óra
Tavaszi vegyes. Dalok, versek a tavaszról az 
anzX zenekarral a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 18., hétfő, 17 óra
Delta Mozi: Hetedik törpe. Családi mozi. 
Információ: (52) 439-866
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EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

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

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

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

O Május 20., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Segítsd a Királyt! 
Horváth Árpád-bérlet.

O Május 20., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Akár akárki. Bsz.

O Május 20., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. 
Latinovits Zoltán-bérlet.

O Május 21., csütörtök, 
Vojtina Bábszínház: 10, 12.45 és 14.15: ,,Szíp 
kerekek, forogjatok!” 14 óra: Lúdas Matyi. 
Bérletes előadás.

O Május 21., csütörtök, 17 óra
Csodakurzus: A Csodák Tanításának útja. 
Előadás az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 21., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti K. Házban.

O Május 21., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Segítsd a Királyt! 
Rajz János-bérlet.

O Május 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 21., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. 
Lontay Margit-bérlet.

O Május 22-–június 7.
Veterán motorkiállítás és -vásár a Malom-
parkban.

O Május 22., péntek
DVSC-TVP-Aquaticum–Békéscsaba bajnoki 
női kézilabda-mérkőzés a Hódosban.

O Május 22., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: ,,Szíp ke-

rekek, forogjatok!” Szertartásszínház-rítus-
játék. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes előadás.

O Május 22., péntek, 15 óra
Szavamat adom. Irodalmi-közéleti dél-
után az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 22., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Május 22., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Erkel Ferenc- és 
Nagy György-bérlet.

O Május 22., péntek, 19 óra
Török Ádám és a Mini Trió. A Debreceni Ze-
nész Klub koncertje a Belvárosi K. Házban.

O Május 23–25.
Valcer-táncverseny az Oláh Gábor Utcai 
Sportcsarnokban.

O Május 23–25.
Pünkösd a Hortobágyon. Inf.: (52) 589-000

O Május 23., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Nem hiszünk a szemünk-
nek. Játékos foglalkozás gyerekeknek. Agóra. 

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

O Május 23.,  szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 23., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csokonai Vitéz Mihály: 
Dorottya. A Csavar Színház produkciója. Thu-
róczy Gyula-bérlet.

O Május 23., szombat, 22 óra
Sub Night az I�úsági Házban.

O Május 24., vasárnap
Európai Nemzeti Parkok napja Közép-Ti-
sza tájvédelmi körzetben. 
Információ: (56) 568-020

O Május 24., vasárnap, 9.30
Lovastúra a Hortobágyi Nemzeti Parkban. 
Bejelentkezés: (52) 589-000

O Május 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 26–30.
Ismeretterjesztő előadások az Agórában. 

O Május 26–29.
Gyerekhét a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 26., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Őztestvérek. 
Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Matyi. 

O Május 26., kedd, 10.30
 Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.
 
O Május 26, kedd, 16.30
Ad astra per aspera: Helytörténeti kutatások 
és kutatóműhelyek: a Magyar Nemzeti Levéltár 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltára kutatóműhelyé-
nek bemutatása a Méliusz Könyvtárban.

O Május 26., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 26., kedd, 18 óra
Lélekgyógyító irodalom – irodalomked-
velőknek és önismereti úton járóknak az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 26., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. 
Tóth Árpád-bérlet.
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Kelet-Magyarország legnagyobb fa szalagparketta 
választéka megújult. Új fafajokkal és új, különleg-
es színezésű szalagparkettákkal bővítettük kí ná-
la tunkat. 

MÁJUSI AAAKCIÓÓÓ!
Fa szalagparketta már bruttó 1.990 Ft/m2-től.
Minden 20 m2 fölötti vásárlás esetén 1 liter 
Parkett Cleaner-t adunk ajándékba!

Az akció 2015.05.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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

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

PARKETTA CENTER

Szalagparketta az Ön otthonába!

O Május 28. –június 16.
A tájoló tűzzománc-szakkör és a Palmetta 
ötvöszománc-szakkör évadzáró kiállítása az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 28.–június 20.
Hipp- hopp, jön Vuk! Dargay Attila kiállítá-
sa a Kölcsey Központban.

O Május 28., csütörtök
Vojtina: 10 és 14 óra: Őztestvérek. Kamarajá-
ték. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes előadás.

O Május 28., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.
 
O Május 28., csütörtök, 15 óra
Nyaralás, utazás, Peruba. Ismeretterjesztés 
más kontinens országairól, �lmvetítés, úti be-
számolók, élmények a Belvárosi K. Házban.

O Május 28., csütörtök, 17 óra
Séta az „Élők Házában” – emlékséta a 
debreceni zsidó temetőben. Gyülekezés a 
helyszínen (Monostorpályi út 44. sz., megkö-
zelíthető a 18-as és 18Y autóbuszokkal), vagy a 
Modem előtt 16 óra és 16.30 között.

O Május 28., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Május 28., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Universitas-bérlet.

O Május 28., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 28., csütörtök, 18.30
Irodalmi Kávéház. Beszélgetés debreceni 
irodalmárokkal az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 28., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 28., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
Honthy Hanna-bérlet.

O Május 28.–június 30.
A Mandala Műhely kiállítása a Tímárházban.

O Május 29., péntek, 9 óra
Ruhabörze az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 29., péntek, 9 óra
Nagysándor-telepi gyermeknap a Pósa Ut-
cai Óvodában.

O Május 29., péntek
Vojtina: 10 és 14 óra: Babusgató. Bölcsőszín-
ház. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes előadás.

O Május 29., péntek, 11 óra
Kiállítás nyílik a Nagyváradi Püspöki Kincs-
tár anyagából a Déri Múzeumban.

O Május 29., péntek, 13 óra
Wesselényi-lakótelepi gyermeknap a 
Tí már  házban.

O Május 29., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti K. Házban.

O Május 29., péntek, 16.30
Lethya-trilógia: Könyvbemutató a Méliusz 
Könyvtárban.

O Május 29., péntek, 17 óra
Boldogság Klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 29., péntek, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Téri Árpád-bérlet.

O Május 29., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 30., szombat
Gyereknap az Agóra Tud. Élményközpontban. 

O Május 30–31.
Gyermeknap a Hortobágyon. 

O Május 30., szombat
Hajós Alfréd-nagydíj a Debreceni Sportuszo-
dában.

O Május 30., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti reformá-
tus templom udvarán.

O Május 30., szombat
9 óra: gyermeknap a Közép Utcai Óvodában; 
a Liget téren. 10 óra: a Józsai könyvtárban; az 
Ötholdas Pagonyban; az I�úság Utcai Óvodá-
ban. 14 óra: a Józsai, ill. a Nagymacsi Közösségi 
Házban, a Lencz-telepi Ref. Templom udvarán. 
5 óra: családi délután, Homokkerti Köz. Ház.
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Ismét lesz régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-parkolóban: május 24-én és június 
14-én, reggel 7 és délután 15 óra között feltétlenül érdemes kilátogatni ide a  
régi tárgyak, a nosztalgia kedvelőinek 

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

Kelet-Magyarország legnagyobb fa szalagparketta 
választéka megújult. Új fafajokkal és új, különleg-
es színezésű szalagparkettákkal bővítettük kí ná-
la tunkat. 

MÁJUSI AAAKCIÓÓÓ!
Fa szalagparketta már bruttó 1.990 Ft/m2-től.
Minden 20 m2 fölötti vásárlás esetén 1 liter 
Parkett Cleaner-t adunk ajándékba!

Az akció 2015.05.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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

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

PARKETTA CENTER

Szalagparketta az Ön otthonába!

O Május 27., szerda, 9.30
Ringató az I�úsági Házban.

O Május 27., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Őztestvérek. 
Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes 
előadás.

O Május 27., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 27., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Május 27., szerda, 17 óra
Szabó Lőrinc debreceni mindennapjai. 
Kerekesné Bíró Éva vetített képes előadása a 
Debreceni Irodalom Házában.

O Május 27., szerda, 17 óra
Soha ne feledd Erdélyt! Fábián Pál verses 
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 27., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az I�úsági Házban.

O Május 27., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban.

O Május 27., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Szabó Magda-bérlet.

O Május 27., szerda, 18 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Rajz János-bérlet.

O Május 27., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Marc 
Camoletti: Félrelépni tilos! Vígjáték, a Fre-
goli Színház előadása.
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Kelet-Magyarország legnagyobb fa szalagparketta 
választéka megújult. Új fafajokkal és új, különleg-
es színezésű szalagparkettákkal bővítettük kí ná-
la tunkat. 

MÁJUSI AAAKCIÓÓÓ!
Fa szalagparketta már bruttó 1.990 Ft/m2-től.
Minden 20 m2 fölötti vásárlás esetén 1 liter 
Parkett Cleaner-t adunk ajándékba!

Az akció 2015.05.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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

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

www.parkettadebrecen.hu
PARKETTA CENTER

Szalagparketta az Ön otthonába!



O Május 30., szombat, 9 óra
A régészet napja. Találkozás Boda Katalin 
szellemével. Biciklitúra Zelemérre, előadás a 
templomromnál. Indulás a Déri Múzeum elől.

O Május 30., szombat, 9 óra
Orchideales. Bejelentkezés: (52) 589-000

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

O Május 30., szombat, 15 óra
Csudálatos pillangók. A Debreceni Állatkert 
Lepkeházában.

O Május 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 30., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csokonai Vitéz Mihály: 
Dorottya. A Csavar Színház produkciója. 
Csortos Gyula-bérlet.

O Május 30., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Thuróczy Gyula-
bérlet.

O Május 30., szombat, 19 óra
Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus hangver-
senye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Május 30., szombat, 19 óra
25 éves a Sol Oriens Kórus. Ünnepi koncert a 
Debreceni Református Nagytemplomban.

O Május 30., szombat, 19.30
Sinatra. Gájer Bálint, Kocsis Tibi, Lányi Lala és 
Vastag Tamás színpadi show-ja a Kölcseyben.

O Május 31., vasárnap
DVSC-TEVA–Győri ETO FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Május 31., vasárnap
Gyermeknapi mulatságok a Debreceni Állat-
kertben és Vidámparkban.

O Május 31., vasárnap, 10 óra
Múzeumi gyermeknap. Déri Múzeum, Mo-
dem, Debreceni Irodalom Háza.

O Május 31., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház. Lúdas Matyi. Családi előadás.

O Május 31.,vasárnap, 11 és 15 óra
Halász Judit koncertje a Kölcseyben.

O Május 31., vasárnap, 15 óra
Gyereknap az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 31., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 31., vasárnap 
Gyereknap a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Június 1., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Június 1., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Horváth Árpád-bérlet.

O Június 2., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemutató.

O Június 2., kedd, 10.30 
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 2., kedd, 10.30
Az egészségkárosító szálló por csökkenté-
sének lehetőségei. A Levegő Munkacsoport 
időszaki kiállítása a Méliusz Könyvtárában.

O Június 2., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. 

O Június 2., kedd, 17 óra
V. Szabó Ildikó Nyári zápor című kiállításá-
nak megnyitója a Benedek Elek Könyvtárban.

O Június 2., kedd, 17 óra
Mély-szimbológia Egyiptomtól napja-
inkig. Incze László előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Június 2., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Akár akárki. Bsz.

O Június 2., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Euritmia. A Magyar 
Euritmia Mozgásművészeti Társaság produkci-
ója. Bérletszünet.

O Június 3., szerda, 9.30
Ringató az I�úsági Házban.

O Június 3., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. Bérletes 
előadás.

O Június 3., szerda, 17 óra 
Életreform Egyesületi Est az I�úsági Házban.

O Június 3., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hó napostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban.

O Június 3., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Lendvay Márton-bérlet.

O Június 3., szerda, 19 óra
Déri Múzeum: Magyar sorstöredékek Tria-
non óta. Múzsák bérlet.

O Június 4., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Hamuban 
sült pogácsa. Kamarajáték. 
14 óra: Lúdas Matyi.

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

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Megyei rajzpályázat 
– Malompark, május 21-éig
Kösöntyű ékszerkészítő pályázat 
– Tímárház, 26-áig
Teremtő anyák 
– Újkerti Közösségi Ház, 27-éig
Nemes Zoltán karikatúrái 
– VOKE Egyetértés Művelődési 

Központ, 31-éig
Vadász Endre-emlékkiállítás 
– Modem, 31-éig

Szabó Franciska tárlata 
– Hal Köz Galéria, június 13-áig
Figurák. Benes József  kiállítása  

– Sesztina Galéria, 13-áig
Cakumpakk. A Medgyessy-gim ná-
zium diákjainak kiállítása 
– Vojtina Bábszínház, 15-éig

Álmodó magyarok. Történetek 
Debrecen irodalmából. Állandó 
kiállítás a Medgyessy-múzeumban. 

Hétfő kivételével naponta 10-16 
óráig.

A Torinói lepel hiteles másolata. 
Minden nap 6.30-19 óráig a Szent 
Anna-székesegyházban.

Tímártörténeti kiállítás és 
Kézművesek Debrecenben 

A debreceni kortárs kézművesek 
kiállítása a Tímárházban.

Őseink hite. 
Szerdán, szombaton és vasárnap 
9-től 12-ig és 14-től 17.30-ig a Szent 
Anna-székesegyházban.

Munkácsy Terem a Déri Múzeumban. 
Hétfő kivételével naponta 10 és 18 
óra között.

FOLYAMATOSAN 
LÁTOGATHATÓ TÁRLATOK

O Június 4., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O Június 4., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Németh László-bérlet.

O Június 4., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 5., péntek
Vojtina: 10 és 14 óra: Hamuban sült pogácsa. 
Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Matyi. 

O Június 5., péntek, 18 óra
Merj álmodni! Dreamnight. Fogyatékkal élő 
és krónikusan beteg gyerekeknek és családtag-
jaiknak szóló program meglepetésekkel a Deb-
receni Állatkertben. 

O Június 5., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Mészáros Tibor: Istent a 
falra festeni. Bérletszünet.

O Június 6., szombat
KreDenc Kézműves Kirakat a Malompark-
ban.

O Június 6., szombat, 9 óra
Ásó, kapa, kazuár. Önkéntes és közösségi 
nap a Debreceni Állatkertben. 

O Június 6., szombat,
10 óra: családi juniális a Vénkerti Általános 
Iskolában; a Tócó-patak mellett lévő pihenő-
parkban (Károli Gáspár utca); a tégláskerti ját-
szótéren.

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

O Június 6., szombat, 17 óra
Merj álmodni! Program fogyatékkal élő és 
krónikusan beteg gyerekeknek és családtagja-
iknak a Debreceni Állatkertben. 
Információ: www.zoodebrecen.hu

O Június 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szauna programok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Június 6., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Akár akárki. Bérletszü-
net.

O Június 7., vasárnap, 9 óra
Vasutas és városrészi gyermeknapi juniális a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 7., vasárnap, 9 óra
Sportnap a Debreceni Állatkertben. 

O Június 7., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemuató.

O Június 7., szombat, 10 óra
Juniális az Arany János téren.
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O Június 7., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 8., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Június 9–13.
Kaktuszkiállítás a Malomparkban.

O Június 9., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Június 9., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 9., kedd, 18 óra
Harcosok klubja. Beszélgetés Szirmai Ger-
gellyel a Harcosok klubja c. �lmről az Apollóban.

CAKUMPAKK. A Medgyessy diákjainak tárlata a Vojtinában június 15-éig látható



O Június 4., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O Június 4., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. 
Németh László-bérlet.

O Június 4., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 5., péntek
Vojtina: 10 és 14 óra: Hamuban sült pogácsa. 
Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Matyi. 

O Június 5., péntek, 18 óra
Merj álmodni! Dreamnight. Fogyatékkal élő 
és krónikusan beteg gyerekeknek és családtag-
jaiknak szóló program meglepetésekkel a Deb-
receni Állatkertben. 

O Június 5., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Mészáros Tibor: Istent a 
falra festeni. Bérletszünet.

O Június 6., szombat
KreDenc Kézműves Kirakat a Malompark-
ban.

O Június 6., szombat, 9 óra
Ásó, kapa, kazuár. Önkéntes és közösségi 
nap a Debreceni Állatkertben. 

O Június 6., szombat,
10 óra: családi juniális a Vénkerti Általános 
Iskolában; a Tócó-patak mellett lévő pihenő-
parkban (Károli Gáspár utca); a tégláskerti ját-
szótéren.

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

O Június 6., szombat, 17 óra
Merj álmodni! Program fogyatékkal élő és 
krónikusan beteg gyerekeknek és családtagja-
iknak a Debreceni Állatkertben. 
Információ: www.zoodebrecen.hu

O Június 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szauna programok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Június 6., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Akár akárki. Bérletszü-
net.

O Június 7., vasárnap, 9 óra
Vasutas és városrészi gyermeknapi juniális a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 7., vasárnap, 9 óra
Sportnap a Debreceni Állatkertben. 

O Június 7., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemuató.

O Június 7., szombat, 10 óra
Juniális az Arany János téren.
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O Június 7., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 8., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Június 9–13.
Kaktuszkiállítás a Malomparkban.

O Június 9., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Június 9., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 9., kedd, 18 óra
Harcosok klubja. Beszélgetés Szirmai Ger-
gellyel a Harcosok klubja c. �lmről az Apollóban.

CAKUMPAKK. A Medgyessy diákjainak tárlata a Vojtinában június 15-éig látható
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O Június 10., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Hamuban 
sült pogácsa. Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Ma-
tyi. Bérletes előadás.

O Június 10., szerda, 17 óra
A politika nyomában – A debreceni 
irodalmi napok negyedszázada. Már-
kus Béla irodalomtörténész előadása 
az Álmodó magyarok irodalmi kiállításon a Deb-
receni Irodalom Házában.

O Június 10., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás 6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 10., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A chioggiai csetepaté. 
Mensáros László-bérlet.
O Június 10., szerda, 20 óra
Puccini: Bohémélet. Élő operaközvetítés a 
londoni Royal Opera House-ból a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon

O Június 11., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Hamuban 
sült pogácsa. Kamarajáték. 14 óra: Lúdas Ma-
tyi. Bérletes előadás.

O Június 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 11., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Carlo Goldoni: 
A chioggiai csetepaté. Latinovits Zoltán-
bérlet.

O Június 12., péntek
A katolikus egyház története, újjászületése a 18. 
századi Debrecenben. Tudományos konferencia 
a Debreceni Egyetemen.

O Június 12., péntek, 16 óra
Családi juniális a Fényes udvari parkban.

O Június 12., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: A jó lányok a mennybe 
mennek. A Modern Tánc-Játék Stúdió előadá-
sa. Bérletszünet.

O Június 13., szombat 
Csillagles vonat a Zsuzsi Erdei Vasút szerve-
zésében.

O Június 13., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti református 
templom udvarán.

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

O Június 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Június 13., szombat, 18 óra
Adyák Gála. Az Ady Endre Gimnázium rendez-
vénye a Csokonai Színházban. Zártkörű előadás.

O Június 13., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés – 2 helyszínen az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben és 
Aquaticum Termálfürdőben. (Éjszakai fürdő-
zés  hosszabbított nyitva tartással, 2 helyszí-
nen! Most egy belépővel két éjszakai fürdőzésen 
lehet részt venni!)

O Június 13., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A chioggiai csetepaté. 
Zártkörű előadás.

O Június 14., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Itt a vége, fuss el véle! – 
Kapuzáró a Vojtinában. Családi nap.

O Június 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 15., hétfő, 20.30
Peter Sha�e: Amadeus. Színmű két részben a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 16., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Június 16., kedd, 17 óra
Mély-szimbológia Egyiptomtól napja-
inkig: Incze László előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Június 17., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

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

ELŐZETES:

O Június 19., péntek, 20.30
Edward Taylor: Legyen a feleségem! Víg-
játék két felvonásban a Játékszín előadásában
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 19–20.
Légy Aktív Nyáron is! Sportos játékok napja a 
Malomparkban.

O Június 20., szombat 
Malompark BeStrong Kondipark Bajnok-
ság a Malomparkban.

O Június 20., szombat, 16 óra
Múzeumok éjszakája. Déri Múzeum, Déri tér, 
Modem, Baltazár Dezső tér, Debreceni Irodalom 
Háza.

O Június 20., szombat, 20.30
Edward Taylor: Legyen a feleségem! Víg-
játék két felvonásban a Játékszín előadásában
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

Álmodjuk meg együtt, egyedi otthonát! 

Szolgáltatásaink:
w egyeztetett időpontban, személyre szabott lakberendezési 

tanácsot adunk,
w felmérünk, tervezünk és kivitelezünk,
w 3 dimenziós fotó realisztikus látványtervet készítünk, 
w különleges függönyöket, tapétákat, lámpákat, kiegészítőket 

értékesítünk.

DeCode Design Studio
Debrecen, Cegléd utca 11 szám.

Telefon: +36–70/ 624–5165

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9–17 óráig
 szombaton: 9–12.30-ig
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Vendégeink írták:

Gratulálok az Orange Női Fitness vezetőségének 
és minden munkatársának a mindent kielégítő 
fitness terem megálmodásához és megvalósításá-
hoz, igényes, ízléses kivitelezéséhez. Csak dicsérni 
tudom az itt dolgozók lelkiismeretes, kitartó 
munkáját és végtelen kedvességüket. 
       Köszönettel, Mariann

Ha az Orange-ba jársz nem veszíthetsz semmit, 
csak a hibáidat! 
Ha jársz:

— barátokra találsz 
— köredzéssel izmaid feszülnek 
— szekrényből a bikinik előkerülhetnek 
— önbecsülésed és lelki békéd is helyreáll!  
„a 4 lelkes okító!”

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

orange női fitness

Ne hagyd ki, mert ilyen lehetőséged évente 
csak egyszer van!

Vásárolj szalonunkban 2 hónapra, havi korlát-
lan, diák/nyugdíjas havi bérletet és mi aján-
dékba adunk +1 hónapot! Így a 3 hónapos 
havi bérletünk 29.370 Ft helyett most csak 
19.580 Ft. A diák/nyugdíjas bérletünk pedig 

20.970 Ft helyett 13.980 Ft. 

Az álomalak nem elér-
hetetlen, te is képes 
vagy rá!

A kedvezményes bérletek 

csak 2015. május 1—31. 

között vásárolhatók meg!

Ne hagyd ki, mert ilyen lehetőséged évente 

2+1 nyárváró akció!

Talán akik rendszeresen figyelemmel követik a Debreceni Korzó újságban megjelenő cikkeinket 
és megtiszteltek bennünket, azok a hölgyek tudják, hogy szeretetteljes családias környezetben 
hozhatják magukat formába nálunk. Ugyanakkor az edzéseket és étrendi tanácsokat betartva 

próbálunk a vendégekre hatni, hogy megéri életmódot 
váltani. Örülünk, hogy van számos olyan vendégünk, aki 
egy éve jár hozzánk. Szívesen betérnek hozzánk a fiatalok 
iskola után egy-egy órára, vagy anya-lánya, munkatár-
sak, barátnők együtt járnak hozzánk. De jó hír, hogy 
senior törzsvendég körrel is büszkélkedhetünk. Ezek az 
eredmények, amelyek igazolják, hogy érdemes hozzánk 
járni, mert jobban érzik magukat a hölgyek, nagyobb az 
önbizalmuk, már többet néznek tükörbe. Ezért, akik még 
nem ismernek minket, látogassanak el hozzánk, és mi 
bebizonyítjuk, hogy érdemes hozzánk járni.

www.orangefitness.hu

A Debrecen Televízióból is jól ismert Szilágyi 
Ildikó is nálunk csinosodik

Talán akik rendszeresen figyelemmel követik a Debreceni Korzó újságban megjelenő cikkeinket Talán akik rendszeresen figyelemmel követik a Debreceni Korzó újságban megjelenő cikkeinket 

Egyévesek lettünk, ez nem nagy idő egy kezdő vállalkozás életében,  
de arra érdemes, hogy elmondjuk érdemeinket és sikereinket.
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Úgy mobilozhatunk az EU-ban, mint itthon
A Vodafone eltörli a roaming-díjakat

Az elmúlt hetekben a Vodafone Ma-
gyarország forradalmi változásokat 
jelentett be a külföldi mobilhasználat-
ban. Az első lépésben április elsejével 
bevezettük az új Red EU csomagokat, 
amelyekkel magán- és üzleti ügyfe-
leink is pontosan ugyanúgy használ-
hatják mobiljukat az Unió és több más 
európai ország területén, mintha 
itthon lennének, majd május elseje óta 
hasonlóan kedvező megoldást kínálunk 
a feltöltő kártyát használó ügyfeleink-
nek is. 

Az április elsejével átalakított, de 
változatlanul 9990 Ft-tól elérhető új 
Red EU csomagok belföldön a normál 
díjas számok irányába korlátlan hívást 
és üzenetküldést, valamint jelentős 
adatforgalmat kínálnak mind a lakos-
sági, mind pedig az üzleti ügyfeleknek. 
Az új Red szolgáltatáscsomagokkal a 
Vodafone Magyarország előfizetői  
– egyedülálló módon – Európa-szerte 
ugyanúgy tudják használni új lakossági 
és üzleti Red EU csomagjaikat hívások 
kezdeményezéséhez és adatkeretük 
felhasználásához, mintha otthon lenné-
nek – minden pluszköltség nélkül. 

A Vodafone Magyarország a feltöltő-
kártyát használók számára május el-
sejével vezette be a díjmentes „Európa 
hazai áron” opciót, amellyel az előre 
fizető ügyfelek is a hazai perc- és SMS- 
díjakkal telefonálhatnak, vagy küldhet-
nek haza üzenetet az EU-tagállamokból, 
valamint Izlandról, Liechtensteinből, 
Norvégiából, Svájcból és Törökország-
ból. Ugyanezekben az országokban 
használható az „Európa adat napijegy”, 
amellyel feltöltőkártyával rendelkezők 
napi 100 MB adatforgalmi keretet kap-
nak napi 990 Ft-ért. 

A Vodafone Magyarország hazai 
mobil szélessávú lefedettsége – amely 
jelenleg a lakosság 98,4 százaléka szá-
mára teszi elérhetővé a nagy sebességű 
mobilinternet szolgáltatások elérését 
– messze a legmagasabb Magyarorszá-
gon, emellett az elmúlt években a Voda-
fone több olyan újdonságot is bevezetett, 
amely rendkívül előnyös az ügyfelek 
számára. A Vodafone Red csomagjai 
hozták el Magyarországon a korlátlan 
hazai beszélgetés és üzenetküldési 
lehetőségét, a Vodafone Asszisztensek 
villámgyors ügyintézést kínálnak,  

a nemrégiben bevezetett és május végé-
ig minden Red ügyfél által különdíj nél-
kül kipróbálható Red Mozi pedig hatal-
mas film- és sorozatkínálatával hódit.

A debreceni Tesco üzletsoron, a Fó-
rum bevásárlóközpontban és a Debre-
cen Plazában működő Vodafone üzletek 
vezetőjeként szeretettel várom Önt is 
az üzleteinkben, hogy személyesen is 
megismerje az új csomagok előnyeit, és 
közösen találjuk meg az Önnek legmeg-
felelőbb szolgáltatáscsomagot.

Üzleteink: 
•	Csapó u. 30., Fórum bevásárlóközpont
•	Kishegyesi u. 1-11., Tesco üzletsor
•	Péterfia u.18., Debrecen Plaza

Szabó Zsolt

Városrészi családi programok
Rajtunk is múlik, milyen helyen élünk – rajtunk, 
az ott lakókon. Nem véletlen, hogy évek óta igen 
népszerűek a városrészi családi programok és a 
gyermeknapok Debrecenben. Ezeken a rendezvé-
nyeken jól szórakozhatnak a gyerekek és a felnőttek 
is. A környékbeliek, a szomszédok barátkozhatnak, 
ismerkedhetnek, közelebb kerülhetnek egymáshoz. 
Erős közösségek alakulhatnak ki szerte a városban, s 
akik jól érezték magukat ezeken a rendezvényeken, 
azok bizonyára legközelebb is szívesen megjelen-
nek – akár családostól is. S amellett se menjünk el, 
hogy májusban és júniusban fokozottabban figyel-
jünk a legi�abbakra, ne csak egyetlen napig tartson 
a gyermeknap...

O Május 23., 10–23 óra: pünkösdikirály-választás és gyermeknap 
az Ondódi Közösségi Házban. 
O Május 29., 9–12 óra: Nagysándor-telepi gyermeknap a Pósa 
Utcai Óvodában; 13–16 óra: Wesselényi-lakótelepi gyermeknap a 
Tímárházban.
O Május 30., 9–18 óra: gyermeknap a Liget téren; 9–13 óra: a 
Kö zép utcai óvodánál; 10–13 óra: az I�úság utcai óvodánál, ill. a 
Libakerti Könyvtárnál; az Ötholdas pagonynál; a vénkerti iskolánál; 
10–17 óra: a Nagymacsi Közösségi Háznál; 14–17 óra: a Lencz-telepi 
Református Templom udvarán; 14–18 óra: a Józsaparkban és a 
Józsai Közösségi Ház előtti téren; 15–18 óra: a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Május 31., 15–17 óra: az Újkerti Közösségi Ház előtti téren.
O Június 6., 10–12 óra: juniális a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ Pacikert u. 1. sz. alatti területi irodájának udvarán;  
10–17 óra: a Tégláskerti játszótéren, a templomnál;  
10–14 óra: a Tócó-patak mellett lévő pihenőparkban (a Károli Gáspár 
utcán); 14–18 óra: a Kismacsi Közösségi Házban.
O Június 7., 10–12 óra: juniális az Arany János téren; a Gáspár 
György-kertben Lisztes Tibor boltjánál; 14–16 óra: a Dombosi Óvoda 
udvarán
O Június 12., 16–19 óra: családi juniális a Fényes udvari parkban.
O Június 27., 10–13 óra: családi délelőtt a Szent László-plébánián.
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Úgy mobilozhatunk az EU-ban, mint itthon
A Vodafone eltörli a roaming-díjakat

Az elmúlt hetekben a Vodafone Ma-
gyarország forradalmi változásokat 
jelentett be a külföldi mobilhasználat-
ban. Az első lépésben április elsejével 
bevezettük az új Red EU csomagokat, 
amelyekkel magán- és üzleti ügyfe-
leink is pontosan ugyanúgy használ-
hatják mobiljukat az Unió és több más 
európai ország területén, mintha 
itthon lennének, majd május elseje óta 
hasonlóan kedvező megoldást kínálunk 
a feltöltő kártyát használó ügyfeleink-
nek is. 

Az április elsejével átalakított, de 
változatlanul 9990 Ft-tól elérhető új 
Red EU csomagok belföldön a normál 
díjas számok irányába korlátlan hívást 
és üzenetküldést, valamint jelentős 
adatforgalmat kínálnak mind a lakos-
sági, mind pedig az üzleti ügyfeleknek. 
Az új Red szolgáltatáscsomagokkal a 
Vodafone Magyarország előfizetői  
– egyedülálló módon – Európa-szerte 
ugyanúgy tudják használni új lakossági 
és üzleti Red EU csomagjaikat hívások 
kezdeményezéséhez és adatkeretük 
felhasználásához, mintha otthon lenné-
nek – minden pluszköltség nélkül. 

A Vodafone Magyarország a feltöltő-
kártyát használók számára május el-
sejével vezette be a díjmentes „Európa 
hazai áron” opciót, amellyel az előre 
fizető ügyfelek is a hazai perc- és SMS- 
díjakkal telefonálhatnak, vagy küldhet-
nek haza üzenetet az EU-tagállamokból, 
valamint Izlandról, Liechtensteinből, 
Norvégiából, Svájcból és Törökország-
ból. Ugyanezekben az országokban 
használható az „Európa adat napijegy”, 
amellyel feltöltőkártyával rendelkezők 
napi 100 MB adatforgalmi keretet kap-
nak napi 990 Ft-ért. 

A Vodafone Magyarország hazai 
mobil szélessávú lefedettsége – amely 
jelenleg a lakosság 98,4 százaléka szá-
mára teszi elérhetővé a nagy sebességű 
mobilinternet szolgáltatások elérését 
– messze a legmagasabb Magyarorszá-
gon, emellett az elmúlt években a Voda-
fone több olyan újdonságot is bevezetett, 
amely rendkívül előnyös az ügyfelek 
számára. A Vodafone Red csomagjai 
hozták el Magyarországon a korlátlan 
hazai beszélgetés és üzenetküldési 
lehetőségét, a Vodafone Asszisztensek 
villámgyors ügyintézést kínálnak,  

a nemrégiben bevezetett és május végé-
ig minden Red ügyfél által különdíj nél-
kül kipróbálható Red Mozi pedig hatal-
mas film- és sorozatkínálatával hódit.

A debreceni Tesco üzletsoron, a Fó-
rum bevásárlóközpontban és a Debre-
cen Plazában működő Vodafone üzletek 
vezetőjeként szeretettel várom Önt is 
az üzleteinkben, hogy személyesen is 
megismerje az új csomagok előnyeit, és 
közösen találjuk meg az Önnek legmeg-
felelőbb szolgáltatáscsomagot.

Üzleteink: 
•	Csapó u. 30., Fórum bevásárlóközpont
•	Kishegyesi u. 1-11., Tesco üzletsor
•	Péterfia u.18., Debrecen Plaza

Szabó Zsolt



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

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

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

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

Veszélyes anyajegyek!

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

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

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

O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
máj. 14–20. 16.45, 19.45 Bosszúállók – Ultron kora 
 (16-án és 17-én 13.45-től is)
máj. 21–27. 15.45, 20.15 Mad Max: A harag útja
máj. 21–27. 18.00  Tökéletes hang 2. 
 (23-án és 24-én 13.30-tól is)
máj. 28.–jún. 3. 15.30, 20.15  Holnapolisz
máj. 28.–jún. 3. 18 óra  Tökéletes hang 2.

O SOÓS IMRE-TEREM
máj. 14–20. 16, 20.15  Argo 2.
máj. 14–20. 18.15  Dínó kaland 
 (16-án és 17-én 14-től is)
máj. 21–27. 15.30  Argo 2.
máj. 21–27. 17.30  Bosszúállók – Ultron kora
máj. 21–27. 20.30  Tökéletes hang 2.
máj. 23–24. 13.45  Dínó kaland
máj. 28.–jún. 3. 15.45  Dínó kaland 
 (30-án és 31-én 13.45-től is)
máj. 28.–jún. 3. 17.45  Bazi nagy francia lagzik
máj. 28.–jún. 3. 20 óra  Mad Max: A harag útja

Moziműsor
Filmek az Apollóban

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
máj. 14–20. 15.45, 20.30  Csábítunk és védünk
máj. 14–20. 18 óra  Adaline varázslatos élete 
 (16-án és 17-én 13.30-tól is)
máj. 21–27. 16 óra  Dínó kaland
máj. 21–27. 17.45  Elemi szerelem 
 (23-án és 24-én 14-től is)
máj. 21–27. 20 óra  Csábítunk és védünk
máj. 28.–jún. 3. 15.45, 20.30  A szerelem üstököse
máj. 28.–jún. 3. 17.30  Bosszúállók – Ultron kora
máj. 30.–31. 13.30  Adaline varázslatos élete

O Mad Max: A harag útja. Ebben a posztapoka-
liptikus sci-fiben a Föld egyetlen hatalmas sivatag;  
a kevés életben maradt kíméletlen,  fosztogató 
ragadozóvá vált. Ketten vannak csak, akik rendbe-
hozhatnák a dolgokat: Max (Tom Hardy) és Furiosa,  
a katonanő (Charlize Theron), aki úgy hiszi, túlélésé-
nek záloga az, ha eljut a sivatagon túlra, oda, ahol  
a gyerekkorát töltötte. 



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

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

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

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

Veszélyes anyajegyek!

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

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket május 28-áig várjuk  
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a 

Debrecen Televízió filmjéből, 
a Keresztfához megyek című alkotás-

ból sorsolunk ki két DVD-t. 
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejté-

sét beküldő szerencsés olvasóink:
Elekné dr. Jakab Éva (Tőzsér utca)

Réffi Józsefné (István út)
Nyereményüket átvehetik  
a szerkesztőségünkben.
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egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Fotó: Fejes Márton

Impresszum
O PROGRAMOK, AJÁNDÉKBA. Május sokunk 
kedvenc hónapja. Nem véletlenül. A tavasz ilyenkor 
a legszebb színeiben pompázik, csábítanak a napsü-
tötte teraszok, a hangulatos parkok, a jó levegő és 
a természet, s nem utolsósorban a gondolat, hogy 
mindjárt itt a nyár, a szabadság, a fesztiválszezon. 
A nyaralás tervezgetésén túl a május és a június az 
érettségik és felvételik időszaka is, és ilyenkor ün-
nepeljük a gyerekeket és az édesanyákat is.  A késő 
tavasz, kora nyár gazdag programkínálata számos 
lehetőséget kínál arra, hogy – a megszokott ajándé-
kok mellett – egy-egy színházi vagy koncertélmény-
nyel köszöntsük szeretteinket, vagy lazítsunk egyet 
a vizsgahajrá közepette. Mindehhez ideális ajándék 
a Tourinform-irodában kapható ajándékutalvány, 
melynek összegét az ajándékozó határozza meg, és 
melyet a megajándékozott egy éven belül szabadon 
felhasználhat. Aki már ki is választotta a számá-
ra kedves programot, jegyét egyszerűen, sorban 
állás és kezelési költség nélkül megvásárolhatja a 
Tour inform-irodában, ahol – a debreceni rendezvé-
nyek mellett – budapesti és országos színház- és 
koncertjegyek, fesztiválbérletek is kaphatók. 

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

O IRODALMI SÉTÁK. Felújítási munkák miatt 
előreláthatólag május 31-éig nem látogatható a 
Debreceni Református Kollégium Múzeuma. Ám a 
zárva tartás idején sem szünetelnek a helyismereti 
és irodalmi séták, melyekre előzetesen kell jelent-
kezni az (52) 516-923-as telefonszámon vagy a 
muzeum@silver.drk.hu e-mail címen. Az érdeklődők 
három programon vehetnek részt: megismerhe-
tik Ady Endre és Petőfi Sándor debreceni éveit, a 
Bolond Istók utazása című színháztörténeti sétán 
pedig azt az utat járják be – az alkalmi színjátszó-
helyektől a kőszínházig –, amelynek számos pontján 
neves irodalmárok is megfordultak.
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Együtt az igaziwww.forumdebrecen.hu

Vár a FÓRUM Minicity logikai, készségfejlesztő és interaktív játékokkal!
A kicsik autószerelő műhelyben, festőműhelyben, kertészetben és virágboltban,
valamint a konyhában, munkaruhába öltözve gyakorolhatnak és tölthetnek el 
felejthetetlen perceket.

Csoportoknak a kiállításon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni.
Jelentkezés a 06-52/598-800-as telefonszámon.

SZERETÜNK JÁTSZANI 
FÓRUM MINICITY – MÁJUS 4–31.

FD_2015_TE-MI_MiniCity_KorsoMagazin_169x245mm_0428_02.indd   1 28/04/15   17:06



2015. május 22. 
és június 7. között

Malompark Bevásárlóközpont, 
Főépület, emelet.
Debrecen, Füredi út 27.

Veterán           motorok

Belépés: díjtalan!

Veterán Veterán Veterán Veterán Veterán Veterán Veterán Veterán           motorok          motorok          motorok          motorok          motorokVeterán           motorokVeterán Veterán           motorokVeterán Veterán           motorokVeterán Veterán           motorokVeterán Veterán           motorokVeterán Veterán           motorokVeterán Veterán           motorokVeterán 

Malompark Bevásárlóközpont, 
Debrecen Füredi út 27.

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

Megyei rajzverseny 
munkáiból készült kiállítás

a Malompark Bevásárlóközpontban!

munkáiból készült kiállítás

Május 11-21.

Május 16.

    Májusi 
programkavalkád

Teraszfoglaló KreDenc 
kézműves kirakat


