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PROGRAMOK ÉS JEGYINFORMÁCIÓK:

AUGUSZTUS 20.
7.30 PIAC UTCA 
Karneváli felvonulás 
Virágkocsik, hazai és külföldi művészeti csoportok
Kölcsey Központ melletti lelátó – 4 000 Ft
Rózsa utcai lelátó –  4 000 Ft

13.00 - 18.00 ÉSZAKI RENDEZVÉNYTÉR 
(Nagyerdei Stadion)
Virágkocsi kiállítás és Folklórfesztivál
Felnőtt – 1 300 Ft
Diák/nyugdíjas – 900 Ft
6 éves kor alatt – ingyenes

19.30 NAGYERDEI STADION
Karneváléj - Gálaműsor
A virágkocsi-parádé mellett több, mint 1500 fellépő - 
külföldi és hazai táncos közreműködésével, az Új Lovas 
Színház művészei és sztárfellépők töltik meg az aréna 
teljes játékterét.
C4 szektor – 4 000 Ft
A3, C3, C5 szektorok – 3 500 Ft
A2, A4, C1, C7 szektorok – 3 000 Ft
A1, A5, D7, D8 szektorok – 2 500 Ft
B1, B2, B8, B9, D1, D2, D7, D8 szektorok – 2 000 Ft
B3, B4, B5, B6, B7, D3, D4, D5, D6 szektorok – 1 500 Ft

www.debreceniviragkarneval.hu

Jegyek kaphatók:
Kölcsey Központ, Apolló mozi, Tourinform irodák, Interticket hálózat

Online jegyvásárlás: www.jegy.hu
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Virágos Szent Jánostól 
csillaghullásig
Az esztendő legfényesebb napjaitól a Perszeidák 
meteorrajának feltűnéséig terjedő időszak Debrecen 
kulturális életében nem az események fogyatkozá-
sát hozza, hanem sokaságát. A nappalok rövidülése 
ilyenkor még nem számottevő, minden élő a fényben 
és a fizikai örömökben lubickol, a Nap adakozó kedve 
pedig csöppet sem akar alábbhagyni: a begyűjtés, 
töltekezés ideje ez, szellemi, lelki és anyagi értelem-
ben egyaránt. Debrecen mindhárom síkon bőven kínál 
befogadhatót, megélhetőt a döntően tüzes hetekben.

Kigyúlnak majd a napfordulati tüzek a zeleméri 
templomromtól a tűztáncfesztivál helyszínéig 
Debrecenben és környékén, s jönnek sorban a nyár 
visszatérő és új programjai a Múzeumok éjszakájá-
tól a nyári táborokon, a Nyári Színházi Estéken és a 
Campus Fesztiválon át egészen a karneváli hétig.  
A nyár elsősorban a külső terek birtokbavételét jelen-
ti, s Debrecen megújult valóságos és kulturális terei 
– Ady park, Nagyerdei Szabadtéri Színpad – bőséges 
színházi kínálattal várják, hogy a város lakói és az 
idelátogatók kipróbálják, „belakják” őket. A virágok és 
a nyári Debrecen kapcsolatát nem kell különösebben 
ecsetelni, de a virágok már augusztus előtt ellepik 
a belvárost: az Élő Népművészet Országos Pályá-
zat regionális kiállítása továbbélő hagyományunk 
legrangosabb környékbeli művelőinek virágos kedvét 
mutatja majd meg a forró hónapok alatt. Izzik a nyár 
Debrecenben is…

Gyöngy péter
művelődésszervező, 
a Motolla Egyesület elnöke



Értékes, látványos tárlatnak ad otthont június 17. és augusztus 28. 
között a Belvárosi Galéria (Kossuth u. 1.). A régió közel 60 települé-
séről összesen 186 alkotó jelentkezett; 6 kategóriában (18 kézműves 
tevékenység) összesen 640 alkotás érkezett az ötévente meghirdetett 
nagyszabású néprajzi pályázatra. A hazai tárgyalkotó népművészet, a 
népi kismesterségek képviselőinek előző években született alkotásait 
szakmai zsűri bírálta el, most pedig a közönség is láthatja ezeket a 
munkákat.

O Katonazene. Egy híján húsz: idén már a XIX. Nemzetközi Katona-zenekari Fesztivált 
rendezik Debrecenben. Július 2. és 5. szerte a városban szól majd a (katona)zene: az Ady 
park, a Békás-tó, a Csapó utca, a Déri tér, a Hal köz és a Kossuth tér környékén is. 
Bővebb információ: www.fonixinfo.hu
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Élő népművészet

A Föld napja óta autómentessé 
vált az Ifjúsági Ház udvara, ahol 
most már az idő is lehetővé 
teszi, hogy a nyár folyamán a 
Dharma teraszon Sub rádiós DJ-k 
zenélhessenek. Könnyed beatek, 
nyáriasan lüktető dallamok és 
üdítően hideg fröccsvariációk: 
ezek együttesen ígérnek kel-
lemes órákat a Simonffy utcai 
intézmény udvarán, mely időről 
időre hangulatos, zenés szigetté 
változik. Ezek a zenés programok 
ingyenesek, és délután 4 órakor 
kezdődnek.

Június 19.: Forgotten Dreams 
& Giocator; 26.: NFR; július 3.: Ron 
Jones (Store) & Dirty Ice; augusz-
tus 20.: Sub’Culture.

Fröccsvariációk

Ilyennek 
   láttam
„Néhány évvel ezelőtt, talán lá-
nyaim unszolására, ismét kezem-
be vettem az ecsetet, és festeni 
kezdtem. Rám jellemző módon 
ezt sem vettem félvállról. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy amit 
csinálok, azt tökéletesen csinál-
jam. Nem fogadom el a gyenge 
megoldásokat. Számomra a 
festészet, a rajzolás a természet 
megmutatását jelenti.” – Koháry 
György vallomása ez az alkotás-
ról, a művészetről. Az orvos-festő 
képeivel a közönség a Debreceni 
Akadémiai Bizottság székházában 
(Thomas Mann u. 49.) találkozhat. 
Ilyennek láttam című tárlata – 
melyet Cserép Zsuzsa szervezett 
– augusztus 31-éig látogatható. 
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O reJtőzködők. Szurcsik József festőművész 
első, önálló debreceni kiállítását a Sesztina Galériá-
ban láthatják az érdeklődők június 19-étől.  
Az alkotó, ez a Munkácsy Mihály-díjas festőművész, 
grafikus, képzőművész – meglepő módon – arcél-
festőnek vallja magát. Rieder Gábor írta ezt róla:  
„A fej oldalra fordul, egész vékonnyá laposodik, 
mint egy királyprofil az aranytalléron. Szurcsik 
József évtizedek óta festi, rajzolja és mintázza ezt 
a logószerű örök motívumot, az épület-testű, lapos 
arcélű embereket.” Ezt a látványos, izgalmasnak 
ígérkező tárlatot július 18-áig lehet megtekinteni.

O tér-hódítás. Zenés esteket rendez a megújult 
Ady téren a Csokonai Színház. Az ingyenesen láto-
gatható programsorozat kellemes élményeket ígér 
minden korosztálynak.

Június 20-án Edith Piaf- és Karády-dalokkal, 
valamint Seress Dezső slágereivel lép a közönség 
elé Varga Klári. (Ki ne ismerné a Szomorú vasárnap 
című örökzöldet?) Harmonikán kísér Dargó Gergő.

Június 22-én a Góbé zenekar játszik. Muzsikájuk 
az erdélyi és vajdasági hagyományokat, a komoly-
zenét, a kortárs dzsessz és a rock elemeit ötvözi.

Aki könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, 
ha a dzsessz elkötelezett híve, vagy épp most 
barátkozik vele, annak június 27-én is a parkban a 
helye 20.30-tól. Billy Holiday, Diana Crall és Natalie 
Cole számaiból válogat Újhelyi Kinga színésznő.

A sorozatot augusztus 20-án a Csokonai Szín-
ház évadbeharangozója zárja majd.

Nyáridő
Alapvető elvárásunk a nyárral szemben, 
hogy legyen jó az idő. Nem igényeljük a ká-
nikulát (az esőt, viharos szelet pláne nem), 
de a sok napsütést igen. Meg azt, hogy 
legyen hova menni, s legyen kivel, kikkel. 

Amikor az ember még gyerek, akkor sok-
kal lassabban telnek a hetek. Olyan egy-egy 
jól sikerült nyár, mintha kétszer-háromszor 
olyan hosszú lenne, mint valójában. S talán 
fel sem tűnik majd, ha évek múlva összeke-
verednek kissé az emlékeink. Minden arra a 
nagy, igazi, fergeteges vakációra koncent-
rálódik, ami úgy marad meg bennünk, mint 
kamasz- vagy ifjúkorunk legszebb nyara.

Bár elvileg már hónapok óta tervezget-
jük, mi lesz, hova megyünk, sokszor az utol-
só pillanatokban áll majd össze a program. 
Hagyjuk, hogy elvarázsoljon Szent Iván éjje-
le. Megyünk a Campusra. Megint ott leszünk 
a borkarneválon. (Ezt most a dzsesszfeszti-
vál fűszerezi még tovább.) Strandolunk, bi-
cajozunk, bográcsozunk. Veszünk néhány új 
társasjátékot. A ködszínházat sem hagyjuk 
ki, meg a szabadtéri színpadot sem. 

Néha pedig semmit nem csinálunk, csak 
kiülünk (beülünk) valahova, azokkal, akikkel 
szívesen töltjük együtt a jó időt.       (sz)

O egy csöppNyi iNdia. Odisszi tánc, jóga, finom 
ételek és lélekemelő zene: a Padmini táncegyüttes 
évzáró előadása Sandhyadipa Kar indiai vendég-
művész szereplésével kellemes időtöltést ígér az 
indiai kultúra szerelmeseinek.

A táncegyüttes tagjai fontosnak tartják, hogy 
megmutassák, mivel foglalkoztak, mit tanultak az 
elmúlt évben, s ezzel évről évre örömet szereznek 
a debrecenieknek. Mesternőjük minden nyáron né-
hány hetet Magyarországon tölt a Padmini vendé-
geként, és a táncegyüttes tagjai nagyon boldogok, 
hogy ilyenkor vele együtt állhatnak színpadra. 

A program június 21-én 17 órakor kezdődik a 
Simonffy utcai Ifiházban.



„Én mindig is debreceni és  
magyar ember akartam maradni...  

És magyar, nem pedig  
magyarországi művészetet  

akartam megvalósítani.”
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S hogy jött a képbe a néprajz?
Főiskolás koromban, amikor volt egy kis szabad-
időm, jártam a falvakat, beszélgettem az embe-
rekkel, tanultam tőlük. Olyan szerencsém volt, 
hogy amit nem tanítottak nekünk, azt én még a 
saját népünktől megkérdezhettem, s ők  elmond-
ták, mert még tudták, még őrizték a hagyományt. 
S megértettem azt is, hogy van egy olyan vizuális 
anyanyelvünk, amit mi beszéd nélkül is értünk. 
Ekkor döntöttem úgy: ha én tanár leszek egyszer, 
akkor elkezdem tanítani ezt. S vagy harminc évig 
próbáltam is...

„A lelkem szerint a régi    Debrecent viszem tovább”

makoldi Sándor, ez a kitűnő festő,  
ez a szervesen gondolkodó néprajtudós, 
aki tanárként generációkat bocsátott 
útra, különleges, nagy hatású egyéniség. 
Az idén 70 éves alkotóval, aki nemré-
giben, a város napján Pro Urbe-díjat 
vehetett át, az életről, az alkotásról,  
a hagyományról, a debreceniségről 
beszélgettünk.

tanítás, néprajz, festészet – e három terület 
határozta meg életpályáját. lehet sorrendet 
felállítani közöttük?
Ha a történelem logikáját követjük, akkor nyilvánva-
lóan nem a tanítással kezdtem, mert először nekem 
is tanulnom kellett, mint minden embernek, s ez a 
folyamat ma is tart. Az első képem még az iskolás 
kor előtt készült. Volt egy kis színes akvarell arról a 
bajor tájról, ahol azokban a háború utáni időkben 
születtem. Azt lemásoltam vízfestékkel, beraktam 
a kép elé, az üveg mögé, és amikor felfedezték, azt 
mondták, hogy jobb, mint az eredeti... Nagyon korán 
elkezdtem tehát rajzolni, festeni, és a festés az 
életemet azóta is betölti.

1972-ben az első debreceni kiállítását betil-
tották – idén pedig pro Urbe-díjat kapott. Ez 
azért jókora ív...
Akkor még a szocializmusban voltunk, és amit én 
akkor festettem, az semmiképpen nem fedte azt az 
eszmeiséget, amit a képzőművészetről gondoltak, 
és egy fiatal alkotótól elvártak volna. Ez a kiállítá-
som vasárnap megnyílt a TIT székházában, hétfő 
reggelre meg már le is szedték a képeimet.  
Másnap aztán egész Csokonai Színház itt volt ná-
lam. Csengettek, és kint állt az ajtóban a társulat, 
az élen Neményi Lilivel, hogy hallottak a kiállítás-
ról, és szeretnék megnézni. Pár nap múlva meg az 
orvosi egyetem nagy tekintélyű professzorai jöttek... 
Szóval, fantasztikus volt az akkori debreceni értel-
miség. Még tudták, hogy egy fiatalnak mit jelent 
egy ilyen pofon, s egy ilyen gesztussal odaálltak 
mellé. Ez egy életre tartást adott nekem. 

több mint 30 évig tanított a debreceni 
tanítóképző főiskola művészeti tanszékén. 
tudja, hány tanítványa lett pedagógus, illetve 
jegyezte el magát a művészettel vagy a nép-
rajzzal?
Ha azt mondom, hogy évente legalább száz, vagy 
akár még több diákom is volt, akkor nagyon nagy 
szám jön ki... De sokan vannak azok is, akik úgy 
Makoldi-tanítványok, hogy – alkotó módon – tovább 
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vitték ezt a gondolkodásmódot, szemléletet. Mindig 
figyeltem arra, mire alkalmasak a diákok, s eszerint 
foglalkoztam velük. Egyszer beállított egy asztalos, 
hogy szeretne festett bölcsőket készíteni. Akkor 
elkezdtem a bútorfestést tanítani a diákoknak; fél 
évig ezen dolgoztunk. Kezdtük azzal, mi az, hogy 
bölcs. Aki a bölcsőbe születik, az bölcs. Ezért nem 
teher, hanem áldás, Isten ajándéka... A nyelvünk 
ilyen. A gyerekek szépen megcsinálták a munkát, a 
végén aztán két bölcsőt otthagyott az asztalos. Az 
egyik lány, aki akkor végzett, már áldott állapotban 
volt. Rögtön mondtam neki, legyen az egyik az övé. 
S majd ha születik másnak is gyereke a csoportból, 
adja oda – s így körbejárt ez a bölcső; sok gyereket 
ringattak benne... Nemcsak a művészet, hanem az 
élet terén is gondolkodó, cselekvő emberek lettek a 
tanítványaim, s ez nagy öröm számomra. Nem az a 
lényeg, hogy egy növendéknek olyan feladatot adj, 
amit te magad is könnyen meg tudsz oldani. Lehet 
az a feladat bármilyen nehéz – de értelmes legyen, 
hogy gondolkodjon rajta a tanítvány.
 
makoldi Sándor neve elválaszthatatlan debre-
centől. Mit jelentett itt felnőni, mit jelent ma 
ez a város? 
Én a régi debreceniektől, szüleimtől, nagyszüle-
imtől, dédszüleimtől azt tanultam meg, hogy ne 
a külsőségekre figyeljek, hanem a lelkem szerint 
éljek. Mert így éltek ők is. Dédszüleim házában 
minden vasárnap összejött a család, megbeszéltünk 
mindent, s ha kellett, segítettünk egymásnak. Szé-
pen, emberi módon éltünk. S ehhez a város akkor 
még egy gyönyörű kozmikus igazságot is nyújtott. 

„A lelkem szerint a régi    Debrecent viszem tovább”

Soha nem felejtem el, hogy amikor jöttem haza az 
iskolából, s ment le a nap a Széchenyi utcában, az 
olyan szép volt, szinte földbe gyökeredzett a lábam. 
A Kistemplom tornyán pedig valaki tárogatót fújt. 
Gyerekként azt hittem, valami kuruc, vagy 48-as 
honvéd, egy régi magyar ember... Kék a lába, zöld 
a szárnya – ezzel búcsúztatta a naplementét, és a 
várost betöltötte a tárogatóhang. Amíg szólt a zene, 
és le nem ment a nap, nem is tudtam továbbmenni, 
ott kellett álljak, megélni Debrecen csodáját. Egy 
ilyen szerves csodavárosban élni, felnőni hihetetlen 
élmény volt. Nekem ez Debrecen. S a lelkem szerint 
a régi Debrecent viszem tovább.
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O Újabb játékfilmet készített a Debrecen Televízió. Az alapanya-
got Tóth-Máthé Miklós regénye szolgáltatta, melynek hőse az 
a Könyves Tóth Mihály, akinek alakját a Debrecen főterén álló 
Kossuth-szoborcsoport is megörökíti. Könyves Tóth az 1848–
49-es szabadságharcban lelkészként és íróként tevékenykedett, 
ezért halálra ítélték. A látványos, kosztümös történelmi filmal-
kotást Dánielfy Zsolt, a Csokonai Színház művésze rendezte. 

O A Kossuth papja bemutatóját június 24-én 15 órától tartják 
az Apolló moziban.

O A szombathelyi II. Savaria Filmszemlére 66 pályamű 
érkezett. A kisjátékfilmek kategóriájának győztese a DTV 
Kossuth papja című filmje lett, és különdíjat kapott a do-
kumentumfilmek kategóriájába nevezett A köröstárkányi 
mészárlás című alkotás, amit a Debreceni Mozgóképkultúra 
Alapítvány és a Debrecen Televízió közösen készített.

VörösVérseJtté Vált zeNe. 
Portréfilmet készített Berkesi 
Sándorról, a Kollégiumi Kán-
tus Liszt-díjas karnagyáról, a 
város díszpolgáráról a Debre-
cen Televízió. Az alkotást június 
3-án mutatták be a református 
Nagytemplomban, ahol Fekete 
Károly püspök méltatta a karnagy 
munkásságát. Vojtkó Ferenc szer-
kesztő szerint pedig aki megnézi 
az alkotást, megtudhatja, miként 
válhat a zene a lélek, az elme, 
a fizikai test „vörösvérsejtjévé”, 
életen át tartó élményévé. A fil-
met hamarosan műsorára tűzi 
a Debrecen Televízió, azt köve-
tően pedig hamarosan DVD-n is 
megjelenik.
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A 76 helyi televíziót tömörítő 
Helyi Televíziók Országos Egye-
sülete május végén, Szombat-

napszemle: a legjobb

A díjazottak között Széles Tamás, a DTV ügyvezető igazgatója (jobbról a második) és 
Andriska János grafikus, Az Isten embere című film egyik alkotója (balról a harmadik)

helyen tartotta hagyományos 
tavaszi találkozóját. A kétnapos 
tanácskozás első napján adták 

át az egyesület Helyi Érték Díj 
pályázatának díjait. Az egyesü-
let idén három kategóriában írt 
ki pályázatot, a híradók mellett 
a magazinműsorokkal és a 
dokumentumfilmekkel, filmekkel 
versenyeztek a helyi televíziós 
műhelyek.

A szakmai zsűri a Debrecen 
Televízió Napszemle című híradó-
ját találta legjobbnak. Gyors és 
informatív, érzékenyen reagál a 
helyi történésekre, és tisztában 
van vele, mik a hírértéknövelő 
tényezők – hangzott az értékelés.  

A zsűri díjazta a DTV do-
kumentumfilmjét is: Az Isten 
embere – Mindszenty bíboros 
Észak-Amerikában című alko-
tás a második helyezést nyerte 
el a helyi televíziós műhelyek 
versenyén.

kossuth papja
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Nem tudni, miért, de nem-
zetközi szinten 3x3-as kosár-
labdának nevezik a három a 
három elleni játékot. A lát-
ványos és valóban élvezhető 
sportág Debrecenben is nagy 
sikert aratott.

18 éven aluliak világbajnoksága 
a három a három elleni kosárlab-
dában. Ilyet rendeztek Debre-
cenben június elején. Ki lehet a 
fő esélyes? Természetesen az 
amerikaiak, vágták rá tízből tízen 
a vébé rajtja előtt. A tipp valahol 
érthető, a 3x3 tulajdonképpen 
az utcai kosárlabda, amit az 
amerikaiak szinte készségszinten 
játszanak. Aztán mi történt? A 
nőknél Franciaország nyert, pont 
az Egyesült Államokat legyőzve, a 
férfiaknál pedig Új-Zélandé(!) lett 
a győzelem; itt az USA a legjobb 
négybe sem került be.

Az igazi győztes azonban 
maga a sportág volt, és a házi-
gazda Debrecen. Az egy palánkra 
játszott, rövidített támadóidővel 
felpörgetett „kispályás” kosár-
labda nagyon bejött a debreceni-
eknek. A munkaidő után játszott 
meccsek szinte kivétel nélkül tö-
megek előtt zajlottak, arról nem 
is beszélve, hogy micsoda hangu-
lat volt a magyarok mérkőzésein. 
A mieink, persze, rászolgáltak a 
buzdításra. Bár a fiúk az egyik 
esélyes és végül az elődöntőig 
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kosárlabda-vébé: 3x3 néha 6!

jutó spanyolok ellen kiestek a 
nyolcaddöntőben, a lányok meg 
sem álltak a dobogóig. Az elődön-
tőben egyetlen ponttal kaptak ki 

A vébé kísérőrendezvényei is 
népszerűek voltak. Elég, ha csak 
a fiúk mezőnyében meghirdetett 
zsákolóversenyre gondolunk. 
Persze, itt sem amerikai nyert, 
nehogy véletlenül elmaradjon a 
meglepetés. Azt viszont valószí nű-
leg százból egy néző sem tip pelte 
volna meg előre, hogy milyen 
nemzetiségű kosárlabdázó lesz 
a zsákolókirály. Az aranyérem 
ugyanis a Fülöp-szigeteki Kobe 
Paras nyakába került.

– A kosárlabda szerintem 
mindennél népszerűbb nálunk, 

rengeteg utcai pályánk van, amit 
olykor saját kezűleg eszkábálnak 
össze a srácok, aztán kosaraznak 
reggeltől estig. Én is így tanultam 
a sportág alapjait. Most ez jól jött. 
Nagy dolog, hogy egy amerikai 
srácot győztem le – mondta Kobe 
Paras.

Az USA egyébként nem sokkal 
maradt le, az ezüstérem az 
amerikai Jalek Feltoné lett, aki 
összesítésben egyetlen ponttal 
maradt alul. Az egyik, feltehetően 
távol-keleti bíró pontozta le az 
utolsó próbálkozását...

A zsákolókirály

A világbajnokságot – mely 
ötezer vendégéjszakát 
eredményezett a cívis-
városban – 230 millió 
ember kísérte figyelemmel. 
Ha ehhez hozzáadjuk a 
június 17-én kezdődő női 
kosárlabda Eb-t, akkor 
az összesen már 11 ezer 
vendégéjszakát jelent.

a későbbi győztes franciák ellen, 
a bronzmeccset viszont simán 
hozták Izrael ellenében. Aho Nina, 
Kányási Veronika, Horváth Krisz-
tina és Tóth Tímea nevét minden 
kosárlabda-rajongó jól megje-
gyezte. Ők lehetnek a nem is 
olyan távoli jövő legjobbjai, hiszen 
már majdnem felnőttek.



A cívisváros fogadta az ország általános és 
középiskolás kézilabda-, kosárlabda-, labda-
rúgó- és röplabdacsapatait a Diákolimpiai 
Labdajátékok nagydöntőjében. Közel ezer diák-
sportoló versengett egymással június  
első hétvégéjén.

Kézilabdában az idei tanévben összesen csaknem 
500 iskola nevezett a diákolimpiai versenyrend-
szerben, ahonnan a legjobb 8-8 fiú- és leánycsa-
pat jutott az országos döntőbe. Ők a Hódos Imre 
Sportcsarnokban és az Oláh Gábor utcán játszot-
ták mérkőzéseiket. A lányoknál kitűnő debreceni 
eredmény született, hiszen az Ady Endre Gimnázi-
um ezüstérmet szerzett.

A kosárlabdázók nyolc leánycsapata a DE Kos-
suth Lajos Gyakorló Gimnáziumában, míg a nyolc 
fiúgárda a Tóth Árpád Gimnázium tornacsarnoká-
ban mérkőzött meg. Itt a debreceni fiúk szerepel-
tek kiválóan, az egyetem gyakorló általános iskolá-
ja ugyanis aranyérmet szerzett.

A labdarúgódöntőben minden megye, illet-
ve Budapest bajnoka képviseltethette magát az 
országos döntőben, így 20 csapat mérkőzhetett a 
bajnoki címért és a helyezésékért. Ebben a korcso-
portban 479 csapat nevezett és jutott el – hosszú 
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Diákolimpikonok Debrecenben
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menetelés után – Debrecenbe. Itt is lett hajdú-bi-
hari érem. A téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar–An-
gol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola bronzérmes lett.

Magyarország legjobb nyolc leány- és nyolc fiú 
röplabdaegyütteseinek mérkőzéseit a Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Centrum Kecskeméti Já-
nos Sportcsarnokában rendezték meg. Itt a fiúknál 
a hortobágyi Petőfi Sándor Kistérségi Általános Is-
kola és Kollégium végzett a második helyen, tehát 
minden sportágban volt hajdú-bihari dobogós!



Felemás szezon után újra Európában próbál-
kozhat a DVSC-TEVA. Az Európa Ligában négy 
ellenfelet kellene búcsúztatnia a Lokinak a 
főtáblához.

A mai napig kísért az a boriszovi mérkőzés.  
A Bajnokok Ligája harmadik selejtező körében 
másodpercekre volt a továbbjutástól (és a biztos 
Európa Liga-szerepléstől) a DVSC-TEVA, de a hosz-
szabbításban kapott góllal végül kiesett, majd az 
EL-rájátszásában is alulmaradt a svájci Young Boys 
ellenében. A debreceni játékosok szerint az a kudarc 
határozta meg az egész szezont.

– A negyedik helyen végeztünk; nem vagyok 
elégedett ezzel az eredménnyel. Boriszovban kezdő-
dött a vesszőfutásunk, amikor a végén bekaptuk azt 
a gólt, és ez a kiesésünket jelentette. Emiatt sokáig 
bukdácsoltunk, nem találtuk a helyünket a bajnok-
ságban. Kellett idő, mire kimásztunk a gödörből; az 
ősz végére ez sikerült is. Zsinórban szereztük a na-
gyon fontos három pontokat. Ezt követően viszont 
nem jött jókor a téli szünet. Tisztességgel megcsi-
náltuk a felkészülést, ám a tavaszunk felemásra 
sikerült. Bár voltak jó meccseink, voltak nagyon 
rosszak is, a kiesés elől menekülő csapatok ellen, 

például, nem nagyon tudtunk pontokat szerezni. Ez-
zel együtt indulhatunk az Európa Liga-selejtezőben. 
Ez volt a minimális célkitűzés a bajnokság elején, 
így örülünk, hogy sikerült elérni – mondta Szakály 
Péter csapatkapitány.

A DVSC-TEVA már az első selejtező körben érde-
kelt lesz az Európa Ligában. Július másodikán már 
meccset kell játszani, ezért a csapat június 15-én 
már el is kezdte a felkészülést, alig tíz nap pihenő 
után.

– Nem csak a Bajnokok Ligájában, az EL-ben is 
komoly presztízsértékkel bír egy főtáblára jutás. 
Nem akarok nagy szavakat használni, de szeret-
nénk minél tovább menetelni a sorozatban. Nyilván 
az elején olyan ellenfeleket kapunk majd, amelyek 
ellen reális lehet a továbbjutás, aztán azért a 
szerencsére is szükségünk lesz a sorsolásnál. Bízom 
benne, hogy sikerül együtt tartani a társaságot, és 
– a fiatalokkal kiegészülve – egy ütőképes csapatot 
tudunk a jövő évre kiállítani. Szerintem még mindig 
van a Lokiban potenciál; szeretnénk bebizonyítani, 
hogy a negyedik helynél többre hivatott a csapat – 
mondta Szakály Péter.

Az Európa Liga első selejtező körének sorsolását 
június 22-én rendezik.

loki: valahol Európában
12

Máté Péter harcol a labdáértSzakály Péter magasra tör Korhut Mihály akcióban



13

majka &
curtis

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Európai Regionális
Fejlesztési Alap



14

Ez a pályázat címe, melynek 
keretében a kreatív  fiatalokat 
szólítja meg a város. A pá-
lyázatra jelentkezhetnek a 
Debrecenben lakó vagy itt 
tanuló fiatalok – egyedül vagy 
közösségként – 30 éves korig.

milyennek látod debrecent? 
Készíts 1,5-2 perces videót a 
városról, ahol élsz, dolgozol vagy 
tanulsz! Mutasd meg, milyen-
nek látod a régi értékeit őrző és 
mégis fejlődő Debrecent! Forgass 
filmet kamerával, okostelefonnal 
vagy tablettel azokról a helyekről, 
ahol szívesen jársz! Fedezd fel a 
város rejtelmeit, fogalmazd meg 
képekben, mit szeretsz a cívisvá-
rosban! Meséld el a Te Debrecen-
sztoridat egy rövid videóban!

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

Debrecen 
mi vagyunk!

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

A pályaműveket a közönség-
szavazáshoz egy önálló YouTube-
csatornára tölti fel a szervező. 
A nézettségszám alapján lehet 
elnyerni a közönségdíjat. A kö-
zönségszavazatokat a Debre-
cen applikációban a Mondja el 
véleményét! ikonon keresztül is le 
lehet majd adni.

Eredményhirdetés: a pályázat 
lezárása után 30 napon belül. 

Bővebb információ: 
Ifjúsági Ház (Simonffy utca 21.), 
telefon: 415-498, 532-670
www.facebook.com/demivagyunk
videopalyazat@ifihazdebrecen.hu

A pályázat szakmai koordinátora 
a DE Kommunikáció- és Médiatu-
dományi Tanszéke.

A videó eredetiségéért a pá-
lyázó felel! Más alkotók szerzői 
jogait akár részben is sértő pá-
lyaművek a versenyből utólag is 
kizárhatók!

Erőszakos, provokáló, illetlen 
vagy politikai témájú videót nem 
jelentetnek meg a szervezők.

A kiírás szerint a pályázó 
feltétel nélküli beleegyezését adja 
ahhoz, hogy a beküldött videókat 
a szervező külön díjazás nélkül 
korlátlanul felhasználhassa, va-
lamint, hogy a pályázat tartalma 
nyilvánosságra kerüljön.

A pályázat benyújtható: 
július 1-jétől  

szeptember 30-án 24 óráig.

Európában és Magyarországon 
is hosszú évek óta a munkanél-
küliség az egyik legsúlyosabb 
probléma; különösen igaz ez a 
fiatalok esetében. Az Ifjúsági 
Garancia Rendszer bevezetésé-
vel hazánk is vállalta, hogy a 
25 év alatti fiataloknak a mun-
ka, illetve a tanulás világába 

ifjúsági 
Garancia

történő be- vagy visszajutáshoz 
konkrét lehetőség felajánlását ga-
rantálja, meghatározott időtarta-
mon belül. Csaknem 4 ezer fiatalt 
juttathat munkához a megyében 
az Ifjúsági Garancia Program a 

következő két évben. Összesen 
3,7 milliárd forintot fordítanak 
arra, hogy a 25 év alattiak 
álláshoz jussanak. A fiatalok 
számára országosan – egysé-
gesen – a munkaügyi kirendelt-
ségek szolgálnak az Ifjúsági 
Garancia Rendszerébe való 
belépési pontként.

díjak. Az első helyezett 50 ezer, 
a második 30 ezer, a harmadik 
helyezett 20 ezer forintot kap.  
A közönségszavazatok alapján a 
szervezők egy 30 ezer forintos 
különdíjat, illetve értékes tárgy-
nyereményeket is kiosztanak  
(pl. 2016-os Campus Fesztivál-
belépőjegyeket). 

A DTV a díjazott videókból 
DVD-t készít, melyet a nyertesek 
a pályázat lezárása után meg-
kapnak. A nyertes pályaművek 
számára a szervezők televíziós és 
internetes megjelenést biztosí-
tanak.

Széles Diána alpolgármester az 
Ifiházban tartott sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta: egyfajta 

tehetségkutató is ez a pályázat 
– lehetőséget ad arra a jelent-
kezőknek, hogy meg mutassák 

a világnak, mire képesek, 
hogyan látják a várost, mit 

gondolnak Debrecenről.
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O Világsztárok, rengeteg hazai fellépő, 
hajnalig tartó szórakozás, kultúra és 
gasztronómia, valamint egyedülálló látvány: 
az ország legkomfortosabb nyári fesztiválja, 
a Campus Fesztivál július 22–26. között a 
Nagyerdőn várja a közönséget – a stadion 
parkjában, illetve a megújult Víztorony 
környezetében. Tavaly 70 ezren kapcsolódtak 
ki a Nagyerdőben kialakított „ideiglenes 
városban”, amely hazánkban messze a 
legkorszerűbb körülményeket biztosítja egy 
nyári többnapos zenei kikapcsolódáshoz. A 
különleges helyszínen – amely a belvárosból 
akár gyalog is, villamossal pedig pár perc alatt 
elérhető – idén is sokszínű programkavalkád 
teszi teljessé az élményt.

O A zenei kínálat ékköve a holland jazz-pop 
díva, a Korzó címlapjáról is visszaköszönő 
Caro Emerald lesz, akinek slágerei (Back It Up, 
A Night Like This, That Man) egész Európát 
meghódították, bemutatkozó lemeze pedig 
minden idők egyik legsikeresebb holland 
albuma lett. Az énekesnő kedvenc stílusa a 
40-es, 50-es évek dzsessz-zenéje, amit  mai 

modern popzenei hatásokkal ötvöz. Hasonló-
an nagy durranás lesz a metál és elektronika 
ötvözetét játszó, energiától szétcsattanó brit 
Enter Shikari fellépése. Ugyancsak az Egyesült 
Királyságból érkezik élő koncerttel a dubstep 
egyik zászlóshajója, a Modestep, valamint az 
Afterglow című dallal a világot meghódító 
drum’n’bass DJ és producer, Wilkinson.
O A magyar zenekarok száma a végtelenhez 
közelít majd! Új lemezét hazai pályán mutatja 
be a Tankcsapda, visszatér két év után a nagy-
színpadra Ákos, de számos közkedvelt előadót 
láthatunk majd Rúzsa Magditól a Quimbyn 
és a Kowalsky meg a Vegán keresztül a Vad 
Fruttikig a nagyobb színpadokon. A rock 
kedvelői sem csalódnak majd, a Víztoronynál 
pedig  különleges produkciókat láthatunk 
olyan ritkán látható szereplőkkel, mint Für 
Anikó, Fábián Juli vagy Falusi Mariann.  
Új zenei színpadot is avat idén a fesztivál, és 
az éjszakai órákra is marad élőzene a Bor- és 
Gasztrofalu színpadán. Természetesen feltö-
rekvő és új színeket hozó zenékből sem lesz 
hiány, a debreceni tehetségeket pedig a  
dehir.hu színpada vonultatja fel.

O A fesztivál a zenén túl is rengeteg attrakci-
ót tartogat: minden korábbinál változatosabb 
gasztronómia, romantikus éjjeli nagyerdei 
mozizás, irodalmi programok „az olvasás tren-
di” jegyében, különleges fényjáték a Víztorony 
épületén, mutatványosok és utcaszínházi 
produkciók, egyetemi érdekességek az 
Egyetem téren, tudományos élményudvar az 
Agóra jóvoltából, kézműves helyszín, civil falu, 
sportolási lehetőség és rengeteg egyéb nap-
közbeni és esti aktivitás gondoskodik arról, 
hogy egy percig se unatkozzunk – még abban 
az extrém esetben sem, ha nem futunk össze 
épp egy ismerőssel sem az év legintenzívebb 
találkozási pontjaként is jellemezhető Campus 
Fesztiválon.

O Kedvezményes árú bérletek és napijegyek 
vásárlására július 14-ig van lehetőség az inter-
neten és a közismert jegyvásárlási pontokon.

Ha nyár, akkor Campus!
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Megállapodást kötött  
      a kormány és debrecen

Orbán Viktor miniszterelnök má-
jus 18-án Debrecenbe látogatott, 
és a Modern Városok Program 
keretében együttműködési meg-
állapodást írt alá Papp László 
polgármesterrel. 

A miniszterelnök sikertörté-
netként emlegette Debrecent, és 
zászlóshajónak nevezte a várost. 
A kormányfő sajtótájékoztatón 
ismertette az együttműködés 
részleteit. Debrecen 5 milliárdot 
kap innovációs fejlesztésekre, az 
intermodális központ fejleszté-
sére 21 milliárd forintot. Tovább 
javul nak a közlekedési lehetősé-
gek a püspökladányi vasútvonal 
16 milliárdos megújításával. 

A miniszterelnök sikertörténetként emlegette Debrecent, és zászlóshajónak nevezte

Orbán Viktor miniszterelnök és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek közös sajtótájékoztatót 
tartottak a kormány és az egyház együttműködése kapcsán. Mint itt elhangzott: több mint 
2 milliárd forintot kap az elkövetkező években a debreceni központú metropólia.

O A Tiszántúli Református 
Egyházkerület elnökségével 
is találkozott Orbán Viktor.
Fekete Károly püspök – 
többek között – a Debre-
ceni Református Kollégium 
oktatási intézményeit 
érintő beruházás jelenlegi 
állásáról tájékoztatta a 
kormányfőt.

Pénzt különít el a kormány 
földterületet vásárlására, új ipari 
parkok kialakításához. 1,2 milliárd 
forintos támogatást kap a debre-
ceni repülőtér. 

debrecen milliárdokat  
kapott fejlesztésekre

Megállapodás született egy angol 
nyelvű alap- és középfokú oktatá-

si központról, valamint 4 milliár-
dot kapott a város a Nagyerdő 
– s benne a strandfürdő – fejlesz-
tésére.

– Értékközpontúság, együtt-
működésre törekvés, jó telje-
sítmények: ezek a szempontok 
vezettek minket is, amikor 
megállapodást kötött Debrecen 
városa és Magyarország kormá-
nya – hangsúlyozta beszédében 
Papp László. 

A polgármester megköszönte 
a kormányzat támogatását.  
– Ez a megállapodás garantálja 
és biztosítja, hogy Debrecen egy 
erős gazdasággal rendelkező, 
kitűnő életminőséggel bíró város 
legyen.

O A miniszterelnök elláto-
gatott a Debrecen Televízió 
stúdiójába. A DTV Közelkép 
című műsorában Orbán 
Viktor szólt arról is, hogy 
életminőség tekintetében 
is közelebb kell kerülni 
a nyugati országokhoz; 
ebből a szempontból is egy 
polgári Magyarországot 
kell építeni.
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Megszépül a szíNház. 
Jó hír a színháznézőknek: 
sikerül végre felújítani a 
Csokonai Színházat!  
A napokban egy nyolcpontos 
kormányhatározat jelent 
meg a Magyar Közlönyben, 
mely az adott területekért 
felelős miniszterek feladata-
it rögzíti. 

A kormányhatározat 
nyolcadik pontjában úgy fo-
galmaznak, hogy a kormány 
„egyetért a város és térsége 
kulturális életében betöl-
tött szerepének erősítése 
céljából a Csokonai Nem-
zeti Színház felújításának 
támo gatásával, és felhívja 
az emberi erőforrások mi- 
niszterét és a nemzeti fej-
lesztési minisztert, hogy 
tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a színház 
teljes körű felújításának 
uniós fejlesztési források 
bevonásával történő támo-
gatására”.

A határozat szerint a ter-
vezéssel 2016.  március 31-
éig kell végezni, a Csoko nai 
Színház teljes körű felújítá- 
sát pedig legkésőbb 2018. 
március 15-én el kell kez-
deni!

Áruforgalmi megállapodást írtak alá Bécsben május 28-án: Debrecen 
részéről Barcsa Lajos alpolgármester és Herdon István, a Xanga cég-
csoport vezérigazgatója vett részt az eseményen.

Az együttműködés a bécsi konténerterminállal, a WienConttal elő-
segíti a két város közötti áruforgalmat. Budapesten keresztül az Adria 
felé már napi szinten és jól működik kapcsolat, mostantól a hamburgi, 
brémai és rotterdami kikötők is elérhetők lesznek, azokból pedig az 
amerikai és a távol-keleti kontinens is.

Barcsa Lajos mérföldkőnek nevezte az eseményt. Az alpolgármes-
ter emlékeztetett rá, hogy Debrecen egyre több területen működik 
együtt Béccsel: a menetrendszerű személyszállító vonatok révén a 
turizmus élénkülhet, a konténervonatok pedig a gazdaságfejlesztést 
segíthetik. 

Másfél milliárd forintból készül 
a debreceni repülőtér új utasfor-
galmi termináljának is helyet adó 
innovációs és inkubációs központ, 
mely három emelet magas és 
összesen 8 ezer négyzetméter 
alapterületű lesz. 

A komplexum  alapkőletételén, 
június 12-én Papp László polgár-
mester hangsúlyozta: az új léte-

sítmény közvetlenül kétszáz új 
munkahelyet teremt. „Ez a repü-
lőtér az ország keleti régiójának, 
keleti felének és a bennünket 
körülvevő nemzetközi régiónak 
is motorja. Mobilizálni tudja a 
régió gazdaságát” – hallhattuk a 
polgármestert. 

Az új központ a tervek szerint 
október végére készül el.

megnyílt az út 
az északi kikötők felé

Épül az új központ a reptéren
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Három napra mozivá válik a 
Szabadtéri Színpad: a népszerű 
programhelyszínen magyar klasz-
szikusok és koncertfilmek várják 
a filmrajongókat és a kellemes, 
hűsítő kikapcsolódásra vágyókat 
egyaránt! 

A kínálat a Csinibabától a 
Moziklipen át a Led Zeppelin kon-
certfilmjéig terjed. A napi belépő 
szinte jelképes: 500 forint, mely 
a büfében sörre váltható.

Július 16., csütörtök:
18 óra: Hukkle (magyar filmsza-
tíra); 
20 óra: Final Cut – Hölgyeim és 
Uraim (magyar játékfilm); 
22 óra: Rockshow – The concert 
film featuring Paul McCartney 
and Wings (koncertfilm)
 
Július 17., péntek:
18 óra: Egészséges erotika (ma-
gyar vígjáték);  

20 óra: Csinibaba (magyar 
vígjáték);  
22 óra: Moziklip (magyar zenés 
film)
 
Július 18., szombat
18 óra: Balaton Method (magyar 
zenés film);  
20 óra: Napozz Holddal –  
A Kispálfilm (magyar zenés film); 
22 óra: Led Zeppelin – 
Celebration Day (koncertfilm).

   Új filmek a  nagyerdei ködszínházban

Filmrajongók paradicsoma

A Hortobágyi Nemzeti Park a világörökség ré-
sze, az érintetlen természet szinonimája. A hely, 
ahova minden ember vágyik a szürke hétközna-
pok rohanó világából. A szabadság életérzése, 
melyet a töretlen látóhatár élménye, a déli-
bábok, a legelő gulyák és ménesek, bólogató 
gémes kutak látványa tár elénk. Alig félórá-
nyira Debrecentől megannyi élmény várja itt a 
látogatókat nyáron is. A természet és a vadvilág 
szerelmesei gyalogos, kerékpáros, fotós és 
alkonytúrákon vehetnek részt, és bepillantást 
nyerhetnek a védett területek élővilágába. Fe-
lejthetetlen élményeket ígér a lovasbemutatóval 
egybekötött pusztakocsikázás, a rendhagyó 
pusztaszafari és a hortobágyi halastavak között 
közlekedő kisvasút. 

A nyári napforduló alkalmából június 27-én, 
Hortobágyon is éjszakába nyúló színes progra-
mok várják a család apraját-nagyját. A csodás 
természeti környezet, a változatos madár- és 
állatvilág, a pásztorvilágot bemutató múze-
umok, kiállítások és a magyar gasztronómia 
hagyományait felvonultató hortobágyi Nagy-
csárda mellett kihagyhatatlan program a több 
mint 300 éves múltra visszatekintő mátai 
ménes, melynek megtekintésére a július 4–5-én 
megrendezendő XLIX. Hortobágyi Lovasnapok 
és Nyeregszemle is kiváló alkalom.

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

pusztai kalandok



19

Június első hétvégéjén különleges esemény 
helyszíne volt a ködszínház: itt kérte meg kedvese 
kezét egy debreceni fiatalember. A nem minden-
napi lánykérés gyaníthatóan örök emlék lesz szíve 
választottja számára – és, bizonyára, mindazok 
tetszését elnyerte, akik szemtanúi voltak ezeknek 
a csodás pillanatoknak. A lánykérés sikeres volt; 
az esküvő várhatóan jövő nyáron lesz! 

Óriási sikere volt már tavaly is a 
ködszínháznak a felújított Nagy-
erdőben. A park esténként szinte 
mindig megtelt, sokan csodálták 
ezt az egyedülálló látványosságot.

Az önkormányzat idén újdon-
ságokat szeretett volna kínálni a 
nézőknek, így felkérték a Debre-
cen Televíziót három újabb kisfilm 
elkészítésére. Az egyik alkotás a 
város közelmúltbeli fejlesztéseit 
és nagyrendezvényeit mutatja be. 
A nézők egy etűdöt is láthatnak, 
melynek a címe mindent elárul: 
Négy évszak a parkerdőben.  
A harmadik kisfilmben a debreceni 
állatkert lakóival ismerkedhetünk 
meg.

A ködszínházi vetítést június 
3-án este Papp László polgármes-
ter indította el, aki szerint kiváló 
munkát végeztek a DTV munka-
társai, akik részt vettek a kisfilmek 
készítésében.

   Új filmek a  nagyerdei ködszínházban

A romantikus eseményről 
bővebben itt a  

Dehir.hu hírportál  
cikke és videója.

Szilágyi Bence és kedvese, Jebudánszki Vivien a ködszínháznál

Romantikus lánykérés
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— azonnal használható felmosó vödör és víz nélkül,
— megtöbbszörözi a parketták és laminált padlók élettartamát,
— foltmentes, tiszta és száraz felületet hagy maga után,
— a padlótisztítás modern módszere háziasszonyoknak és takarítócégeknek 

NYÁÁÁRI  AAKCIÓÓÓ! 
Bona Spray Mop bruttó 13.990/db
A hirdetés felmutatója júniusban a Spray Mop készlet mellé 
1 db tartalék tisztítópatront kap ajándékba.  

https://www.youtube.com/watch?v=8ddlWY09qCQ (bemutató film)

Az akció 2015.07.31.-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

E-mail: parketta.center@freemail.hu

www.parkettadebrecen.hu

B  O  N  A    S  P  R  A  Y    M  O  P

Debrecen, Vámospércsi út 38.

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

A parketta-tisztítás nagyágyúja

O a kedVeNc osztályfőNök. Óriási érdeklődés mellett 
zajlott a verseny, melynek tétje az volt, ki Debrecen kedvenc 
osztályfőnöke. A Debrecen Rádió FM95 idén is megmozgatta a 
diákokat: 43 osztály küldte be fotóit. A szavazatok alapján az 
idei győztes Nagy Erika lett, akit a kilencedikes Balásházy János 
Szakiskola diákjai neveztek be. Még csak két éve vezeti az osz-
tályt, de a tanulók szerint mindenben számíthatnak rá. A győztes 
osztály a nyár elején csobbanhat egyet az Aquaticum Mediter-
rán Élményfürdőben, a kedvenc osztályfőnök pedig egy 30 ezer 
forint értékű utalványt kapott.

O slágerlista. Sokan szeret-
nek rádiózni, s nekik kedvezne 
új kezdeményezésével a Deb-
recen Rádió FM95 csapata. Ki 
a kedvenc előadójuk, s melyik 
a legkedvesebb daluk? Mi az, 
amit szívesen hallgatnak, vagy 
szívesen hallgatnának a Debrecen 
Rádió FM95-ön? Mire buliznak, 
táncolnak, autóznak, főznek, ját-
szanak – mit szeretnek bármikor, 
bármilyen körülmények között 
hallgatni? 

A szerkesztők várják az 
előadók nevét és a zeneszámok 
címét! A jelszó legyen: Slágerlista!  

info@debrecenradiofm95.hu 
http://www.facebook.com/
debrecenradiofm95 
(privát üzenetben)
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Programok            időrendben
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Június 17–21.
35. Női Kosárlabda Európa-bajnokság a 
Főnix Csarnokban.

O Június 18.–július 25.
Zöld oximoronok – Csorján Melitta kortárs 
festőművész kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Június 18., csütörtök, 14 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Június 18., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

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

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

O Június 19–20.
Légy aktív nyáron is! Sportos napok a Ma-
lomparkban.

O Június 19., péntek, 
Dharma Fröccs Terasz az Ifjúsági Házban.

O Június 19., péntek, 10 óra
Nyáron is vár a könyvtár! Észforgató rejt-
vényfejtés a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Június 19., péntek, 14 óra
Sakkszakkör Andirkó Sándor vezetésével a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 19., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Június 19., péntek, 17 óra
Medgyessy Ferenc szobrászművész em-
lékkiállításának megnyitója a Debreceni 
Irodalom Házában.

O Június 19., péntek, 18 óra
Rejtőzködők – Szurcsik József festőmű-
vész kiállítása a Sesztina Galériában. Közre-
működik: Tapasztalt Ecsetek. 

O Június 19., péntek, 20.30
Legyen a feleségem! Vígjáték két felvonás-
ban a Játékszín előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: június 21.)

O Június 20., szombat 
Malompark BeStrong kondipark-bajnok-
ság a Malomparkban.

O Június 20., szombat 
Hortobágy-halastavi kisvasút napja. Infor-
máció: (52) 589-000

O Június 20., szombat, 10 óra
Népzenei együttesek térségi találkozója a 
Józsai Közösségi Házban.

O Június 20., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: A mágnes vonzásában. 
Játékos foglalkozás az Agórában.

O Június 20., szombat, 14 óra
Nyári napforduló – Tűzön járás Hortobá-
gyon. 14 órától felkészítés, majd naplemente-
kor parázson járás. Információ: www.taltos7.hu

O Június 20., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 20., szombat, 15 óra
XVI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál a Süveg 
utcán és a Csapókerti Közösségi Házban. 15.30: 
Néptáncegyüttesek, kézműves játszóházak, 
utcaszínházi előadás. 22: Szentiváni tűzgyúj-
tás, tűzugrás. 00: Táncház napfelkeltéig.

O Június 20., szombat, 16 óra
Múzeumok éjszakája. Helyszínek: Déri 
Múzeum, Déri tér, Modem, Baltazár Dezső tér, 
Debreceni Irodalom Háza, Debreceni Reformá-
tus Kollégium Múzeuma.

O Június 20., szombat, 
16 óra: Rocksuli tanévzáró gála az Ifjúsági 

Szaunaprogram a Hotel Lyciumban

Házban. 21.30: LUX és a Rocksuli tanári ka-
rának koncertje.

O Június 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 20., szombat, 20 óra
Csokonai Színház Tér-Hódítás. Zenés esték 
az Ady téren. Varga Klári estje.

O Június 20., szombat, 20.30
Edward Taylor: Legyen a feleségem! Víg-
játék két felvonásban a Játékszín előadásában
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: 
június 21.)

O Június 20., szombat, 22 óra
Rockmúzeum éjszakája az Ifjúsági Házban.

O Június 20., szombat, 22 óra
IV. Éjszakai futás. Rajt/cél: Egyetem előtti tér. 
Információ: www.debrecenikilometerek.hu

O Június 21-éig
Hipp- hopp, jön Vuk! Dargay Attila kiállítá-
sa a Kölcsey Központban.

O Június 21., vasárnap, 17 óra
Egy csöppnyi India. A Padmini Táncegyüt-
tes évzáró előadása Sandhyadipa Kar indiai 
vendégművész szereplésével az Ifjúsági Ház-
ban.

O Június 22., hétfő, 18 óra
Saul fia – Díszelőadás a Kölcsey Központban.
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Lux-koncert: a zenekar a Rockmúzeum új tárlatának megnyitása alkalmából 
játszik az Ifiházban június 20-án

– Itt a nyár, a itt a meleg, itt a nyaralási szezon. A csont-
kovács milyen tanáccsal tud hozzájárulni a felhőtlen nya-
ralásunkhoz?
– A nyárhoz társul a meleg, és akik erre érzékenyek, azok 
az ízületi fájdalmakra is, illetve még gyakoribbak a fejfá-
jásos tünetek.
– Miért jelentkeznek ezek ilyenkor intenzívebben?
– Az emberek hajlamosak kevés vizet bevinni a szerveze-
tükbe, ennek következtében alacsony vízháztartás alakul 
ki, dehidratált lesz a szervezet. Ez hat a vér sűrűségére, a 
vérnyomásra és az ízületek megfelelő folyadékellátására 
is. Az ízületi folyadék hiánya fájdalmakhoz és nagyobb 
porckopáshoz vezet. Hangsúlyozni kell a folyadék egysze-
ri, megfelelő mennyiség bevitelét is. Az elmúlt években 
eltejedt, hogy nagy melegben állandóan és kortyonként 

igyanak. Sok embert látni az utcákon palackkal a kézben, 
amint 100-200 méterenként isznak egy kortyot.  Ez tévhit. 
A felhevült szervezetbe bevitt kis mennyiségű víz azonnal 
kicsapódik izzadság formájában. Így hiába iszunk, még 
dehidratáltabb lesz a szervezet. Ne kortyonként vigyük be 
a vizet a szervezetünkbe, hanem egyszerre minimum 3-6 
decit, és az is langyos legyen, mivel a hideg víz azonnal 
kicsapódik a szervezetből. (És vizet, nem más folyadékot!)
– Ezek tényleg hasznos tippek. S van még más tanácsa is?
– Mindenféleképpen jól teszi, aki nyaralása előtt felke-
res egy jó csontkovácsot, hogy azonnal, érezhetően fáj-
dalommentessé tegye a szervezetét – és így a nyaralás 
élményét is. Sok-sok pénzt áldoznak arra, hogy részt ve-
gyenek álmaik utazásában. Legyen valóban felhőtlen a 
nyaralás.

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

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

A csontkovács tanácsai a nyárra

O Június 27., szombat, 9 óra
Egészség-tér az Ifjúsági Házban.

O Június 27., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 27., szombat, 17 óra
Szent László-búcsú a Bem téren.

O Június 27., szombat, 18 óra
4 évszak, 4 sztár chef – Nyár. Élményva-
csora Bereznay Tamással a Hotel Lyciumban. 
Asztalfoglalás: (30) 681 0498, (52) 506 600

O Június 27., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Malaga Quintet és a Nyilas 
Reni és Ők.

O Június 27., szombat, 20 óra
Csokonai Színház Tér-hódítás. Zenés esték 
az Ady téren. Jazz-session est Újhelyi Kin-
gával.

O Június 28., vasárnap, 20.30
„Estére indul az ezred” – a világháborúk 
hőseinek emlékezete. Dramatikus emlék-
koncert a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Közreműködnek: a Magyar Honvédség Központi 
Zenekara, Körtvélyessy Zsolt, Szente Árpád 
Csaba, a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene 
Tanszék hallgatói, a Gór Nagy Mária Színitanoda 
végzős hallgatói.

O Június 29., hétfő, 10 óra
Szünidei matiné a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.

O Június 29., hétfő, 14 óra
A nyári szünet veszélyei. Vöröskeresztes 
előadás, elsősegélynyújtás a Belvárosi Kö-
zösségi Házban.

O Június 29., hétfő, 20.30
Vidám kísértet. Bohózat két felvonásban a 
Játékszín előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőnap: július 1.)

O Június 30., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 30., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Június 30., kedd, 17 óra
Ozga Linda kiállításának megnyitója az 
Ifjúsági Házban.

O Június 30.–július 31. 17 óra
A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör 
és Szabadiskola, valamint a Festőtanoda 
Képzőművészeti Szakkör közös évadzáró 
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 30., kedd, 20.30
Vidám kísértet. Bohózat két felvonásban a 
Játékszín előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőnap: július 1.)

O Július 1–15.
Minimax-gyerekstrand az Aquaticum Medi-
terrán Élményfürdőben.

O Július 1., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 1., szerda, 10 óra
Szünidei matiné óvodásoknak és kisiskolá-
soknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O Július 1., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.
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O Június 23., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Június 23.–július 11. 17 óra
„Nem jó” – Bencze Norbert és Bajdó László 
fotókiállítása a Benedek Galériában. Meg-
nyitja Andics Árpád fotóművész. Közreműködik 
Teremi Dárius zongora.

O Június 23., kedd, 20.30
Bolba Tamás–Szente Vajk–Galambos Atti-
la: Csoportterápia. Mjuzikelkámedi két rész-
ben a Madách Színház előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: június 24.)

O Június 24.–július 5.
Az I. világháború – Alkotó katonák kiállí-
tása a Kölcsey Központban.

O Június 24., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Június 24., szerda, 10 óra
Szünidei matiné óvodásoknak és kisiskolá-
soknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O Június 24., szerda, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 24., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor Termelői Piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 24., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Június 24., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angol nyelvtanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 
Információ: www.debrecen.kidsclubs.hu

O Június 25.–július 1.
Lehozzuk a csillagokat! Programok az Agóra 
digitális planetáriumában.

O Június 25., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Józsai Fiókkönyvtár-
ban.

O Június 25., csütörtök, 14 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Június 25., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Június 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 25., csütörtök, 20.30
Függöny fel! Vígjáték két felvonásban a 
Centrál Színház előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: június 27.)

O Június 26–28.
Egzotikus madárles az Állatkertben.

O Június 26., péntek, 
Dharma Fröccs Terasz az Ifjúsági Házban.

O Június 26., péntek, 10 óra
Észforgató rejtvényfejtés a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Június 26., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 26., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Június 26., péntek, 20.30
Függöny fel! Vígjáték a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőnap: június 27.)

O Június 27–28.
Coca-Cola strandparty az Aquaticum Strand-
fürdőben.

O Június 27., szombat,
Családi nap a Zsuzsi erdei vasúttal.

A díszelőadást követően Heller Zsolt, esszéista 
beszélget Nemes Jeles Lászlóval, a film ren-
dezőjével.

O Június 20., hétfő, 20 óra
Csokonai Színház Tér-hódítás. Zenés esték 
az Ady téren. Góbé Zenekar.

O Június 22., hétfő, 20.30
Bolba Tamás–Szente Vajk–Galambos Atti-
la: Csoportterápia. Mjuzikelkámedi két rész-
ben a Madách Színház előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: június 24.)

O Június 23., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 23., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

– Itt a nyár, a itt a meleg, itt a nyaralási szezon. A csont-
kovács milyen tanáccsal tud hozzájárulni a felhőtlen nya-
ralásunkhoz?
– A nyárhoz társul a meleg, és akik erre érzékenyek, azok 
az ízületi fájdalmakra is, illetve még gyakoribbak a fejfá-
jásos tünetek.
– Miért jelentkeznek ezek ilyenkor intenzívebben?
– Az emberek hajlamosak kevés vizet bevinni a szerveze-
tükbe, ennek következtében alacsony vízháztartás alakul 
ki, dehidratált lesz a szervezet. Ez hat a vér sűrűségére, a 
vérnyomásra és az ízületek megfelelő folyadékellátására 
is. Az ízületi folyadék hiánya fájdalmakhoz és nagyobb 
porckopáshoz vezet. Hangsúlyozni kell a folyadék egysze-
ri, megfelelő mennyiség bevitelét is. Az elmúlt években 
eltejedt, hogy nagy melegben állandóan és kortyonként 

igyanak. Sok embert látni az utcákon palackkal a kézben, 
amint 100-200 méterenként isznak egy kortyot.  Ez tévhit. 
A felhevült szervezetbe bevitt kis mennyiségű víz azonnal 
kicsapódik izzadság formájában. Így hiába iszunk, még 
dehidratáltabb lesz a szervezet. Ne kortyonként vigyük be 
a vizet a szervezetünkbe, hanem egyszerre minimum 3-6 
decit, és az is langyos legyen, mivel a hideg víz azonnal 
kicsapódik a szervezetből. (És vizet, nem más folyadékot!)
– Ezek tényleg hasznos tippek. S van még más tanácsa is?
– Mindenféleképpen jól teszi, aki nyaralása előtt felke-
res egy jó csontkovácsot, hogy azonnal, érezhetően fáj-
dalommentessé tegye a szervezetét – és így a nyaralás 
élményét is. Sok-sok pénzt áldoznak arra, hogy részt ve-
gyenek álmaik utazásában. Legyen valóban felhőtlen a 
nyaralás.

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

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

A csontkovács tanácsai a nyárra

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

Tér-hódítás. Jazz-session est 
Újhelyi Kingával az Ady parkban 
június 27-én

Rekordnyeremények, élménydús találkozók, fe-
ledhetetlen bulik jellemzik a debreceni kaszinó 
első néhány hónapját.

Április végén számadást készítettek a Grand 
Casino teljesítményéről. Félév alatt több, mint 
80 ezer látogatója volt a kaszinónak. 4,142 millió 
forintos tételben már megvolt az első Jackpot-
nyeremény is, és ezzel együtt  mindennaposak a 
több százezres és milliós kifizetések is – legyen 
szó élő játékról vagy pénznyerő automatáról.

Történt még valami, ami egész biztosan 
egyedülálló: fél év alatt öt Royal Flusht osztot-
tak a Grand UTH Poker asztalainál, összesen 
több mint 10 millió forint értékben! Rendsze-
resek voltak a különféle sorsolásos nyeremény-

játékok, melyek során összesen 2,5 millió forint 
talált gazdára. Népszerűek a tematikus napok és 
az egyedi programok a maguk speciális étel- és 
italkínálatával. A kaszinó vendégei rendszere-
sen találkozhatnak a debreceni sportélet kivá-
ló ságaival is: kézilabdázókkal, pó ló sokkal, lab-
darúgókkal.

A Grand Casino vezetői emelik a tétet: má-
jusban négyszintű Jackpot-rendszert vezettek 
be, és az eddiginél nagyobb nyereményekért 
lehet majd tombolákat gyűjteni, a nyárra pedig 
egy igazi nagy durranás készül!

A debreceni Grand Casino az év minden 
napján 0–24-ig várja vendégeit a Debrecen 
Plazában. (x)

Grand Casino – az első hónapok
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Lux-koncert: a zenekar a Rockmúzeum új tárlatának megnyitása alkalmából 
játszik az Ifiházban június 20-án

– Itt a nyár, a itt a meleg, itt a nyaralási szezon. A csont-
kovács milyen tanáccsal tud hozzájárulni a felhőtlen nya-
ralásunkhoz?
– A nyárhoz társul a meleg, és akik erre érzékenyek, azok 
az ízületi fájdalmakra is, illetve még gyakoribbak a fejfá-
jásos tünetek.
– Miért jelentkeznek ezek ilyenkor intenzívebben?
– Az emberek hajlamosak kevés vizet bevinni a szerveze-
tükbe, ennek következtében alacsony vízháztartás alakul 
ki, dehidratált lesz a szervezet. Ez hat a vér sűrűségére, a 
vérnyomásra és az ízületek megfelelő folyadékellátására 
is. Az ízületi folyadék hiánya fájdalmakhoz és nagyobb 
porckopáshoz vezet. Hangsúlyozni kell a folyadék egysze-
ri, megfelelő mennyiség bevitelét is. Az elmúlt években 
eltejedt, hogy nagy melegben állandóan és kortyonként 

igyanak. Sok embert látni az utcákon palackkal a kézben, 
amint 100-200 méterenként isznak egy kortyot.  Ez tévhit. 
A felhevült szervezetbe bevitt kis mennyiségű víz azonnal 
kicsapódik izzadság formájában. Így hiába iszunk, még 
dehidratáltabb lesz a szervezet. Ne kortyonként vigyük be 
a vizet a szervezetünkbe, hanem egyszerre minimum 3-6 
decit, és az is langyos legyen, mivel a hideg víz azonnal 
kicsapódik a szervezetből. (És vizet, nem más folyadékot!)
– Ezek tényleg hasznos tippek. S van még más tanácsa is?
– Mindenféleképpen jól teszi, aki nyaralása előtt felke-
res egy jó csontkovácsot, hogy azonnal, érezhetően fáj-
dalommentessé tegye a szervezetét – és így a nyaralás 
élményét is. Sok-sok pénzt áldoznak arra, hogy részt ve-
gyenek álmaik utazásában. Legyen valóban felhőtlen a 
nyaralás.

Petrofszky Zoltán      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I      06 (20) 297-5735       I      Petró Csontkovács
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A csontkovács tanácsai a nyárra

O Június 27., szombat, 9 óra
Egészség-tér az Ifjúsági Házban.

O Június 27., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 27., szombat, 17 óra
Szent László-búcsú a Bem téren.

O Június 27., szombat, 18 óra
4 évszak, 4 sztár chef – Nyár. Élményva-
csora Bereznay Tamással a Hotel Lyciumban. 
Asztalfoglalás: (30) 681 0498, (52) 506 600

O Június 27., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Malaga Quintet és a Nyilas 
Reni és Ők.

O Június 27., szombat, 20 óra
Csokonai Színház Tér-hódítás. Zenés esték 
az Ady téren. Jazz-session est Újhelyi Kin-
gával.

O Június 28., vasárnap, 20.30
„Estére indul az ezred” – a világháborúk 
hőseinek emlékezete. Dramatikus emlék-
koncert a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Közreműködnek: a Magyar Honvédség Központi 
Zenekara, Körtvélyessy Zsolt, Szente Árpád 
Csaba, a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene 
Tanszék hallgatói, a Gór Nagy Mária Színitanoda 
végzős hallgatói.

O Június 29., hétfő, 10 óra
Szünidei matiné a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.

O Június 29., hétfő, 14 óra
A nyári szünet veszélyei. Vöröskeresztes 
előadás, elsősegélynyújtás a Belvárosi Kö-
zösségi Házban.

O Június 29., hétfő, 20.30
Vidám kísértet. Bohózat két felvonásban a 
Játékszín előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőnap: július 1.)

O Június 30., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 30., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Június 30., kedd, 17 óra
Ozga Linda kiállításának megnyitója az 
Ifjúsági Házban.

O Június 30.–július 31. 17 óra
A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör 
és Szabadiskola, valamint a Festőtanoda 
Képzőművészeti Szakkör közös évadzáró 
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 30., kedd, 20.30
Vidám kísértet. Bohózat két felvonásban a 
Játékszín előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. (Esőnap: július 1.)

O Július 1–15.
Minimax-gyerekstrand az Aquaticum Medi-
terrán Élményfürdőben.

O Július 1., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 1., szerda, 10 óra
Szünidei matiné óvodásoknak és kisiskolá-
soknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O Július 1., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.



25

O Július 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Július 10., péntek, 20.30
Párizs, éjjel. Újcirkusz-produkció a Recirquel 
Újcirkusz Társulat előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: július 12.)

O Július 11., szombat
Kisvasút napja a Debreceni Állatkertben. Info: 
www.zoodebrecen.hu

O Július 11., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Július 11., szombat
Csillagles a Zsuzsi erdei vasúttal.

O Július 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 11., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Square és Leoncio.

O Július 11., szombat, 20.30
Párizs, éjjel. Újcirkusz-produkció a Recirquel 
Újcirkusz Társulat előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: július 12.)

O Július 13., hétfő, 14 óra
Fogyasztóvédelmi előadás a Belvárosi Kö-
zösségi Házban.

O Július 13., hétfő 20.30
Római vakáció. Zenés játék Cole Porter dala-
ival két részben, az Orlai Produkciós Iroda elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
(Esőnap: július 15.)

O Július 14., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 14., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Július 14–31., 17 óra
Almássi Zsuzsanna kiállítása a Benedek 
Galériában. Megnyitja Kuti Péter. Közreműködik 
Bögös Tímea fuvola.

O Július 14., kedd ,20.30
Római vakáció. Zenés játék Cole Porter dala-
ival két részben, az Orlai Produkciós Iroda elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
(Esőnap: július 15.)

O Július 15., szerda, 10 óra
Játszani jó! Kreatív délelőtt a Méliuszban.

O Július 15., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor Termelői Piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 15., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 16–25.
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája – Zenés esték a Nagyerdőn. 
Helyszín: DE Zeneművészeti Kar, Liszt-terem. 
Információ: www.ymsa.unideb.hu

O Július 16., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Július 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 16., csütörtök
Kertmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

Ásó, Kapa, Kazuár. Önkéntes és közösségi nap a Debreceni Állatkertben július 
18-án

O Július 2., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 3.–augusztus 25.
Bodó Imre fafaragó régiséggyűjteményé-
nek  és Tar Sándor bőrműves kiállítása a 
Tímárházban.

O Július 3., péntek
Dharma Fröccs Terasz az Ifjúsági Házban.

O Július 3., péntek, 10 óra
Szünidei matiné a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.

O Július 3., péntek, 10 óra
Észforgató rejtvényfejtés a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 3., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 3., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Július 4., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fűfej és más növényi 
kísérletek. Játékos foglalkozás az Agórában.

O Július 4., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 4., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 4., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az If-
júsági Ház udvarán. Michael H. Bo Band és a 
Gidnim’ Rém.

O Július 5-éig
Színforrás. Kiállítás a Színforrás Grafikai Mű-
hely munkáiból a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Július 5., vasárnap
Karszalagos nap. Ezen a napon kapunyitástól 
zárásig egyetlen karszalag megvásárlásával 
korlátlanul lehet használni a Vidámpark minden 
játékát. Bővebben: www.zoodebrecen.hu

O Július 5., vasárnap, 20.30
Monarchia – Népek tánczai. Táncjáték két 
részben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes elő-
adásában a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem)

O Július 6., hétfő, 9 óra
Regionális magyarnóta- és népdaléneklé-
si verseny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 6., hétfő, 20.30
Ken Ludwig: A hőstenor. Bohózat két felvo-
násban a Thália Színház előadásában a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: július 8.)

O Július 7.–augusztus 11.
Pesti Broadway a Kölcsey Központban. Infor-
máció: www.fonixinfo.hu

O Július 7.–augusztus 30.
Kiállítás a XXV. Országos Képzőművészeti 
Alkotótábor anyagából a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Július 7., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 7., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 7., kedd, 20.30
Ken Ludwig: A hőstenor. Bohózat két felvo-
násban a Thália Színház előadásában a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: július 8.)

O Július 8., szerda, 9 óra
Focikupa a Nagymacsi Közösségi Házban.

O Július 8., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor termelői piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 8., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 

O Július 9., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Július 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 10–12.
Lehozzuk a csillagokat! Programok az Agóra 
digitális planetáriumában. 
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Párizs, éjjel. Újcirkusz-produkció a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

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

O Július 1., szerda, 10 óra
Játszani jó! Kreatív délelőtt a Méliuszban.

O Július 1., szerda, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 1., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor Termelői Piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 1., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 1., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 
Információ: www.debrecen.kidsclubs.hu

O Július 2–5.
XIX. Nemzetközi Katona-zenekari Feszti-
vál. Helyszínek: Ady park, Békás-tó, Csapó u., 
Déri tér, Hal köz, Kossuth tér. Információ: www.
fonixinfo.hu

O Július 2., csütörtök, 10 óra
Szünidei matiné a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.

O Július 2., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 2., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Józsai Fiókkönyvtár-
ban.

O Július 2., csütörtök, 14 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Július 2., csütörtök, 14 óra
Svájc igazi arca. Svájci délután a Méliuszban. 
Élménybeszámolók, csokikóstolás, kvízjátékok.

O Július 2., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.
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O Július 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Július 10., péntek, 20.30
Párizs, éjjel. Újcirkusz-produkció a Recirquel 
Újcirkusz Társulat előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: július 12.)

O Július 11., szombat
Kisvasút napja a Debreceni Állatkertben. Info: 
www.zoodebrecen.hu

O Július 11., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Július 11., szombat
Csillagles a Zsuzsi erdei vasúttal.

O Július 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 11., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Square és Leoncio.

O Július 11., szombat, 20.30
Párizs, éjjel. Újcirkusz-produkció a Recirquel 
Újcirkusz Társulat előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: július 12.)

O Július 13., hétfő, 14 óra
Fogyasztóvédelmi előadás a Belvárosi Kö-
zösségi Házban.

O Július 13., hétfő 20.30
Római vakáció. Zenés játék Cole Porter dala-
ival két részben, az Orlai Produkciós Iroda elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
(Esőnap: július 15.)

O Július 14., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 14., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Július 14–31., 17 óra
Almássi Zsuzsanna kiállítása a Benedek 
Galériában. Megnyitja Kuti Péter. Közreműködik 
Bögös Tímea fuvola.

O Július 14., kedd ,20.30
Római vakáció. Zenés játék Cole Porter dala-
ival két részben, az Orlai Produkciós Iroda elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
(Esőnap: július 15.)

O Július 15., szerda, 10 óra
Játszani jó! Kreatív délelőtt a Méliuszban.

O Július 15., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor Termelői Piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 15., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 16–25.
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája – Zenés esték a Nagyerdőn. 
Helyszín: DE Zeneművészeti Kar, Liszt-terem. 
Információ: www.ymsa.unideb.hu

O Július 16., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Július 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 16., csütörtök
Kertmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

Ásó, Kapa, Kazuár. Önkéntes és közösségi nap a Debreceni Állatkertben július 
18-án



neivel való ismerkedés a Nagymacsi Közösségi 
Ház szervezésében. Információ és bejelentke-
zés: (30) 566 0252

O Július 18., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Camera Obscura. Játé-
kos foglalkozás az Agórában.

O Július 18., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 18., szombat 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 18., szombat
Kertmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
18: Balaton Method. 20: Napozz Hold-
dal – A Kispálfilm. 22: Led Zeppelin – 
Celebration Day.

O Július 18., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az 

Ifjúsági Ház udvarán. Karibra Kollektíva és 
János Huba Group.

O Július 19., vasárnap, 20.30
A három tenor Rómában – Luciano Pavarotti, 
Plácido Domingo, José Carreras – Koncertvetí-
tés a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 21., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 21., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Július 22–26.
Campus Fesztivál a Nagyerdőn. Részletes 
program: www.campusfesztival.hu

O Július 22., szerda, 16.30
Bio piac a Szatyor Termelői Piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 22., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 22., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 

O Július 23., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 23., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Július 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 24–26.
Lehozzuk a csillagokat! Programok az Agóra 
digitális planetáriumában. 

O Július 24., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.
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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)

Nyáron is népszerűek a Szatyor rendezvényei

18: Hukkle. 20: Final Cut – Hölgyeim és Ura-
im. 22: Paul McCartney and Wings.

O Július 17., péntek, 16 óra
Termelői udvar a Csapókerti K. Házban.

O Július 17., péntek
Kertmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
18: Egészséges erotika. 20: Csinibaba. 22: 
Moziklip.

O Július 17., péntek, 20.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az 
Agórában.

O Július 18., szombat
Ásó, Kapa, Kazuár. Önkéntes és közösségi nap 
az Állatkertben. Info: www.zoodebrecen.hu

O Július 18., szombat, 9 óra
Ismerjük meg! – Kirándulás. Debrecen ne-
vezetességeivel, ritkábban látogatott helyszí-

O Július 25., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Július 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 25., szombat 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 25., szombat, 20 óra
A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
hangversenye a Kölcsey Központban. Vezé-
nyel: Vásáry Tamás. 

O Július 26., vasárnap
Zsuzsi 133 születésnapja a Zsuzsi erdei vas-
úttal.

O Július 26., vasárnap, 10 óra
Szent Anna-búcsú. 10: Szabadtéri ünnepi 
szentmise a Szent Anna utcán. 15 Családi dél-
után a Nagyerdőn.

O Július 26., vasárnap, 20.00
Legyetek jók, ha tudtok! Musical két részben 
a Budaörsi Latinovits Színház előadásában a 
Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: július 27.)

O Július 27., hétfő, 14 óra
Nyári vegyes a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 28., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 28., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 29., szerda, 10 óra
Játszani jó! Kreatív délelőtt a Méliuszban.

O Július 29., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor termelői piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 29., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 29., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 

O Július 30., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 30., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Július 31., péntek, 
Strandok éjszakája az Aquaticum Strandfür-
dőben.

O Július 31., péntek, 16 óra
Szatyor ta Csapókerti Közösségi Házban.

O Augusztus 1–2.
Strandröplabda-bajnokság az Aquaticum 
Strandfürdőben.
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O Augusztus 1., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Színes kavicsok. Játékos 
foglalkozás az Agórában.

O Augusztus 1., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Augusztus 1., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Poplesz és CoverMe.

O Augusztus 3., hétfő, 20 óra
Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban. Víg-
játék a Thália Színház előadásában, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: augusztus 4.)

O Augusztus 4., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Augusztus 4–21., 17 óra
Nagy Zoltán fotográfus, festő kiállítása 

Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben



O Július 25., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Július 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 25., szombat 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 25., szombat, 20 óra
A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
hangversenye a Kölcsey Központban. Vezé-
nyel: Vásáry Tamás. 

O Július 26., vasárnap
Zsuzsi 133 születésnapja a Zsuzsi erdei vas-
úttal.

O Július 26., vasárnap, 10 óra
Szent Anna-búcsú. 10: Szabadtéri ünnepi 
szentmise a Szent Anna utcán. 15 Családi dél-
után a Nagyerdőn.

O Július 26., vasárnap, 20.00
Legyetek jók, ha tudtok! Musical két részben 
a Budaörsi Latinovits Színház előadásában a 
Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: július 27.)

O Július 27., hétfő, 14 óra
Nyári vegyes a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 28., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 28., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 29., szerda, 10 óra
Játszani jó! Kreatív délelőtt a Méliuszban.

O Július 29., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor termelői piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Július 29., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Július 29., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 

O Július 30., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Július 30., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Július 31., péntek, 
Strandok éjszakája az Aquaticum Strandfür-
dőben.

O Július 31., péntek, 16 óra
Szatyor ta Csapókerti Közösségi Házban.

O Augusztus 1–2.
Strandröplabda-bajnokság az Aquaticum 
Strandfürdőben.
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Kreatív tudomány: Színes kavicsok. Játékos 
foglalkozás az Agórában.

O Augusztus 1., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Augusztus 1., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Poplesz és CoverMe.

O Augusztus 3., hétfő, 20 óra
Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban. Víg-
játék a Thália Színház előadásában, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. (Esőnap: augusztus 4.)

O Augusztus 4., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Augusztus 4–21., 17 óra
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Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben
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Csúszdabajnokság: augusztusban az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben

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

a Benedek Galériában. Megnyitja Kerékgyártó 
Kálmán.

O Augusztus 5., szerda, 9 óra
„Ismerjük meg!” – Kirándulás. Debrecen 
nevezetességeivel, ritkábban látogatott hely-
színeivel való ismerkedés a Nagymacsi Közössé-
gi Ház szervezésében. 
Információ és bejelentkezés: (30) 566 0252

O Augusztus 5., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor Termelői Piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Augusztus 5., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Augusztus 5., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban. 

O Augusztus 6–9.
Debreceni Bor- és Jazznapok a Nagyerdőn, a 
Békás-tónál.
Debreceni Jazz Együttes / Hajdu Klára Quartet / 
Tóth Ilona Csilla–Pataj György Duó / Bágyi Ba-
lázs New Quartet feat. Szoszó Lakatos Sándor / 
Lukács Eszter–Juhász Attila Duó / Jaco Pastorius 
Tribute Band / D.A.S. Trio / Nagy János–Mózes 
Tamara Duó / Eastwing Group / Loop Doctors / 
Santa Diver / Gáspár Károly Trió / Berdisz Tamás 
Quartet / The Subtones feat. Jónás Vera / Ludá-
nyi Tamás Quartet / Szalay Gábor Organ Trio / 
Bin-Jip / Zolbert / Várallyay Petra Trió / Bolyki 
Sára Quartet / Oláh Krisztián Trio & Oláh Kál-
mán, Jr. & Egri János, Jr. / Szüret Utcza / Fonay 
Tibor és zenekara / Euro-African Playground / 
Oláh Szabolcs Quintet / Vörös Janka e-Series / 
Ávéd János Quartet / Organism / Premecz Má-
tyás Trió & Gyárfás István / Random Trip feat. 
Fábián Juli / Fekete Family / Debrecen Dixieland 
Jazz Band / Debrecen Big Band.

O Augusztus 6., csütörtök, 10.30
Szünidei matiné a Méliuszban.

O Augusztus 6., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus –9.
Lehozzuk a csillagokat! Programok az Agóra 
digitális planetáriumában. 

O Augusztus 7–16.
Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozó-
ja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 7., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Augusztus 8., szombat
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Augusztus 8., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Augusztus 8., szombat, 19 óra
Generációk udvara. Ingyenes koncert az Ifjú-
sági Ház udvarán. Robin Masters Project és 
Orange Sofa.

O Augusztus 9., vasárnap 
Ulti-kupa a Zsuzsi erdei vasúttal.

O Augusztus 9., vasárnap 
Állatkertek napja.  www.zoodebrecen.hu

O Augusztus 10., hétfő, 20 óra
Amerikai komédia. Szvingjáték a Budapesti 
Operettszínház előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. (Esőnap: augusztus 12., 13.)

O Augusztus 11., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Augusztus 11., kedd, 20 óra
Amerikai komédia. Szvingjáték két részben a 
Budapesti Operettszínház előadásában a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon. 
(Esőnap: augusztus 12., 13.)

O Augusztus 12., szerda, 10 óra
Játszani jó! Kreatív délelőtt a Méliusz 
Könyv tárban.

O Augusztus 12., szerda, 10 óra
Kemencés nap a Nagymacsi Közösségi Ház-
ban.

O Augusztus 12., szerda, 16.30
Biopiac a Szatyor termelői piac szervezésében 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Augusztus 12., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Augusztus 12., szerda, 17.15
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliusz 
Könytárban. 

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

ELŐZETES:
O Augusztus 14., péntek,
Aquaticum VI. Országos Csúszdabajnok-
ság az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

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

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

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

O Augusztus 15.–szeptember 6.
Szent István és műve – Szövött Himnu-
szok. Kiállítás a Kölcsey Központban. 

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

O Augusztus 15., szombat, 20 óra
Pannonia Allstars Ska Orchestra-koncert a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

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

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

O Augusztus 22., szombat
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Élményfür-
dőben.

Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
NEM VEHETED EL A MAGYAROK MUNKÁJÁT!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Csak a pünkösdi   
hétvégén több 

mint 1000 tiltott 
határátlépőt fogtak 

el a rendőrök.

Korzo_144x106mm_0618_M.indd   1 6/5/15   3:52 PM

Abszolút nyár, 
abszolút pihenés, 

abszolút Debrecen!
Fedezze fel az egész várost  

két keréken az új kerékpárutakon!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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O Virágok és táJképek. Bothné Dóra mini tár-
lata június 26-áig látható a Képnézegető Galériában.

O gyakraN isMételt kérdések. Ezen a címen 
nyílt fiatal művészek tárlata a Tócóskertben, a 
Medgyessy-gimnázium B épületében (Angyalföld 
tér 78.). A fiatal, húszas éveik legelején járó alkotók 
az érettségi utáni kétéves művészeti szakképzésre 
jártak. Az animáció-, a festő-, a grafikus- és a kerá-
miaművész szakosok tárlata nyáron is látogatható.

O Várad kiNcsei deBreceNBeN. A Nagyvá-
radi Római Katolikus Püspökség egyházművészeti 
gyűjteményéből láthat válogatást a közönség a Déri 
Múzeumban. A festészet, szobrászat, az ötvös- és 
textilművészet értékeinek reprezentálására a ha-
talmas kollekció legértékesebb és legkülönlegesebb 
tárgyai érkeztek Debrecenbe – emlékeztetve arra, 
hogy 300 éve tért vissza a katolicizmus a cívisvá-
rosba. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható, 
hétfő kivételével mindennap 10-től 18 óráig.

O ékszerek és képek. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel június végéig még 
megtekinthetők Gyöngy Enikő rekeszzo-
mánc ékszerei és képei a Tímárházban 
(Nagy Gál I. u. 6.). A kamaratárlat a nagy-
termi kiállítás anyagából nyújt válogatást.

Fényközpont 
– Tímárház, június 30-áig
az erdő nekem... fotópályázat
– Élettudományi Galéria, június 30-áig
a Debreceni Új Fotóműhely évadzáró kiállítása
– Újkerti Könyvtárban, június 30-áig
Élményeim a tócó-patak partján
– Józsai Közösségi Ház, június 30-áig
33. Magyar Sajtófotó-kiállítás
– Kölcsey Központ, július 5-éig
Koháry György orvos-festő kiállítása
– DAB-székház, július 31-éig
a Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítása 
– Józsai Közösségi Ház, július 30-áig
Kedvenc magyar mesehősöm
– Józsai Fiókkönyvtár, július 31-áig
Élő népművészek
– Belvárosi Galéria, augusztus 28-áig
70 éve zárult le a II. világháború. 
Dokumentumkiállítás
– Újkerti Közösségi Ház, október 9-éig

MÉG látható tárlatoK



3131

Telekom üzletek Debrecen:
Debrecen, Piac utca 26. (Gambrinus köz)
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00
Debrecen, Csapó utca 30. (Fórum bevásárlóközpont)
Nyitva tartás: H-Sz: 09.00-20.00, Cs-Szo: 09.00-21.00

O Műsort Vezethet. Sikeres volt a Debrecen 
Rádió FM95 műsorvezetői tehetségkutatója, amely-
re több mint harminc nevezés érkezett három hét 
alatt. A rádióhallgatók nagy érdeklődéssel figyelték 
a versenyt, és szavaztak kedvenceikre. A közönség 
szimpátiáját egy nyírábrányi fiatalember, Kaisz Géza 
nyerte el, aki „netrádiózik”, előtte pedig lemezlovas-
ként dolgozott. Arról, hogy ki az a szerencsés, aki 
elnyeri a tehetségkutató fődíját, és élesben vezet-
het műsort a Debrecen Rádió FM95-ön, szigorú 
szakmai zsűri döntött. Dobó Nikolett a győztesnek 
járó nyereményeket Barcsa Lajos alpolgármestertől 
vehette át a Fórumban. A fiatal hölgy sokat készült 
a megmérettetésre. Mint elárulta, korábban egy 
online rádiónál volt hírszerkesztő és hírolvasó.

O fiatalokat VárNak.
A városi önkormányzat idén 
is gondoskodik a debreceni 
lakóhelyű általános isko-
lások nyári felügyeletéről. 
Június 29-e és augusztus 
14-e között a Bolyai-iskola 
ad otthont a gyermekek 
nyári felügyeletének.
A szervezési feladatokat 
idén is a Debreceni Gyer-
mekvédelmi Intézmény látja 
el. Az intézmény közösségi 
szolgálat ellátására vagy 
önkéntes munkára várja 
olyan fiatalok jelentkezését, 
akik szívesen bekapcsolód-
nának a nyári gyermekfel-
ügyeletbe, játékok lebonyo-
lításába, közösen végzett 
sporttevékenységbe. Jelent-
kezni az (52) 310-304-es 
telefonszámon naponta  
8 és 16 óra között, illetve 
a nyarinapkozi.debrecen@
gmail.com e-mail címen 
lehet június 30-áig.

O reNdszáMVadászat. 
Elindult a Debrecen Rádió 
FM95 rendszámvadász 
busza! Hétköznaponként  
7 és 9 óra között figyelik 
a rádió munkatársai az 
autózók rendszámát; a sze-
rencsések egy 10 ezer forint 
értékű kedvezménykuponra 
tehetnek szert. Részletek a 
Debrecen Rádió FM95-ön és 
a Dehir.hu hírportálon!



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
jún. 18–24. 15.45 Végre otthon
jún. 18–24. 17.45, 20.15  Jurassic World  

(20-án és 21-én 13.15-től is)
jún. 25.–júl. 1. 15.45, 20.15  Jurassic World
jún. 25.–júl. 1. 18.15  Agymanók  

(27-én és 28-án 13.30-tól is)

O soós iMre-tereM

jún. 18–24. 16, 17.45  Megőrjít a csaj
jún. 18–24. 19.45  harcosok klubja
jún. 25.–júl. 1. 15.30  Agymanók
jún. 25.–júl. 1. 17.45  Megőrjít a csaj
jún. 25.–júl. 1. 19.45  harcosok klubja

O deésy alfréd-tereM

jún. 18–24. 16 óra  saul fia  
(20-án és 21-én 14.00-től is, 23-án 18 órától,  
majd beszélgetés a rendezővel)

jún. 18–24. 18 óra  Szex, szerelem, terápia  
(23-án nincs)

jún. 18–24. 20 óra  A kém  
(23-án nincs)

jún. 25.–júl. 1. 16.30  csakazértis szerelem!
jún. 25.–júl. 1. 18.30  Szex, szerelem, terápia  

(27-én és 28-án 14.15-től is)
jún. 25.–júl. 1. 20.30  Valami követ

Moziműsor
Filmek az Apollóban

Júniusi filmkavalkád

terminátor: Genesys

Az őslényeket mindenki szeretné közelebbről meg-
ismerni. Vagy mégsem? Steven Spielberg producer-
ként tér vissza nagysikerű, úttörő sorozatának újabb 
részével, a Jurassic World rendkívül látványos, 
torokszorítóan izgalmas, nagyszabású kalandjával, 
melyben újra megnyílik a híres sziget őslényparkja.

Az új, immár ötödik Terminátor-moziban − hagyo-
mányosan − ismét az emberiség megmentése a tét, 
s − természetesen − ezúttal is emberek és robotok 
harcolnak egymással. A  szereplők között nyilvánva-
lóan ott lesz Arnold Schwarzenegger – de a Trónok 
harcában ismertté vált Emilia Clarke is, aki Sarah 
Connort játssza Alan Taylor filmjében.

Jurassic World

Nemes Jeles László alkotása már bemutatása 
előtt a magyar filmtörténelem részévé vált: Makk 
Károly, Kósa Ferenc és Sára Sándor nyomdokain 
járva, közel fél évszázad múltán újra hazai elsőfil-
mest válogattak be a Cannes-i Nemzetközi Film-
fesztivál hivatalos versenyprogramjába, ahol a 
Saul fia megnyerte a zsűri nagydíját! A hatalmas 
érdeklődésre való tekintettel Nemes Jeles László 
filmje az Apolló mozi Kertész Mihály-terméből a 
díszelőadás alkalmából a Kölcsey Központ Nagy-
termébe költözik, ahol június 22-én  
18 órától közel 800 ember tudja majd megte-
kinteni. A debreceni díszelőadást követően Heller 
Zsolt esszéista beszélget a film rendezőjével.

Saul fia
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www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket június 30-áig várjuk  
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a 

Debrecen Televízió filmjéből, a  
keresztfához megyek – út menti 
keresztek a kárpát-medencében 

című alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfej-

tését beküldő szerencsés olvasóink:
Karsai Imréné (Bocskaikert, Báthory u.)

Molnár Erzsébet (Wesselényi u.)
Nyereményüket átvehetik  
a szerkesztőségünkben.



2015.
JÚN. 18. –
AUG. 11.

ÓRIÁSI BULI A CAMPUSON
CARO EMERALD, ENTER SHIKARI, MODESTEP, WILKINSON 
JÚLIUS 22–26. KÖZÖTT A NAGYERDŐN

debreceni korzó
Információs kiadvány
2015. június 18. –
augusztus 11.

 Lapigazgató: Széles tamás
 Kiadó: debrecen Városi televízió kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

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

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

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

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

Caro Emerald, a holland 
jazz-pop díva, a Campus 
sztárvendége, akinek slágerei 
(Back It Up, A Night Like This, 
That Man) egész Európát 
meghódították

Impresszum

O Nyári szíNház. Kellemes estéket ígérnek a közönségnek 
a népszerű nyári színházi előadások az elkövetkező hetekben. A 
helyszín a tavaly felújított Szabadtéri Színpad lesz – csodás estékre 
számíthatunk a program alapján a Nagyerdő árnyas fái alatt.

O Június 19. és 20., 20.30: Edward Taylor: legyen a feleségem! – 
vígjáték két felvonásban (Játékszín)

O Június 22. és 23., 20.30: Bolba Tamás, Szente Vajk, Galambos Attila: 
Csoportterápia – mjuzikelkámedi két részben (Madách Színház)

O Június 25. és 26., 20.30: Michael Frayn: Függöny fel! – vígjáték 
két felvonásban (Centrál Színház)

O Június 29. és 30., 20.30: Noel Coward: Vidám kísértet – valószí-
nűtlen bohózat két felvonásban (Játékszín)

O Július 5., 20.30: Monarchia: népek tánczai – táncjáték két 
részben (Magyar Nemzeti Táncegyüttes)

Nem egy és nem is két műfajt ötvöz az Éva Pesszó: 
ahány zenész alkotja a bandát, annyiféle stílus 
jelenik meg a zenéjükben.

A zenekar tagjai egyébként ismerősek lehetnek a 
debreceni közönség számára, hiszen olyan muzsiku-
sok álltak össze, akik korábban a Black Mood, a Van, 
a 7fő vagy a Benzin nevű együttesekben játszottak.

Az Éva Presszóról a zenészek azt mondják, 
különlegessége abban áll, hogy nem egyféle stílust 
képvisel, hanem nagyon sokszínű zenei világba 
viszi el a hallgatóságot. Ez már az első próbák al-
kalmával kiderült, hiszen az első közös szerzemé-
nyekben is tökéletesen megmutatkozott a stílusok 
sokfélesége. Van benne reggae, dzsessz, pop, rock, 
blues és még metál is. Örömteli tény, hogy az 
együttes saját szerzeményekekel állt elő, ráadásul 
magyarul. Aprólékosan keltik életre a dallamokat, 
majd − ízekre szedve minden egyes hangot − kü-
lönleges végeredmény születik a csapat boszor-
kánykonyhájában.

Az új debreceni csapat még karrierjének legele-
jén tart, de mivel a zenészek tapasztalt játékosok, 
ezért − minden bizonnyal − nem kell irányt mutatni 
nekik. Eddig tíz daluk készült el, de − a banda lelke-
sedését látva − hamarosan újabb szerzemények is 
születhetnek.

O Július 6. és 7., 20.30: Ken Ludwig: a hőstenor – bohózat két 
felvonásban (Thália Színház)

O Július 10. és 11., 20.30: Párizs éjjel – újcirkusz-produkció két 
részben (Recirquel Újcirkusz Társulat)

O Július 13. és 14., 20.30: Paul Blake: római vakáció – zenés játék 
Cole Porter dalaival, két részben (Orlai Produkciós Iroda)

O Július 26., 20 óra: Forgách András, Melis László, Várady Szabolcs: 
legyetek jók, ha tudtok! – musical két részben (Budaörsi Latino-
vits Színház)

O Augusztus 3., 20 óra: Marc Camoletti: Boeing, boeing – leszál-
lás Párizsban – romantikus vígjáték két részben (Thália Színház)

O Augusztus 10. és 11., 20 óra: Bársony Bálint, Lőrinczy Attila: ame-
rikai komédia – szvingjáték két részben (Budapesti Operettszínház)

Éva presszó
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Június 19-20-án 
falmászás, csocsó, pingpong, léghoki vár!

Játékos Tudomány játékparkkal várunk június 19-én, 
ahol ügyeskedhetsz, nyomozhatsz, kísérletezhetsz, sőt 
a legkisebbek is megtalálják kedvenc játékaikat az ovis 
sarokban! 

Ha kerékpárral érkezel, ingyenes szerviz keretében 
átvizsgáljuk bringádat, tanácsot adunk, sőt versenyezhetsz a 
Goldsprinttel a főbejárati teraszunkon 10:00 és 18:00 között.

Ha szeretsz játszani, sportolni, szereted 
a kihívásokat, akkor nálunk a helyed!

Légy Aktív

Malompark Bevásárlóközpont 
Debrecen, Füredi út 27.

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

Részletek:
info@malompark.hu, malompark.hu

nyáron is!
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