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Szent István napján
Divattá vált a fesztiválozás napjainkban Magyar-
országon is. Nekünk, debrecenieknek azonban ez 
nem újdonság, hiszen itt mintegy fél évszázada, 
évente megrendezik a virágkarnevált, amelynek híre 
már régen túljutott a határokon, s jönnek is messzi 
földről a látogatók, résztvevők. 

Bennem különösen sok kedves emléket ébreszt 
ez a Szent István-napi ünnep, hiszen egyetemista 
koromtól tolmácsoltam egy-egy külföldi néptánc-
csoport mellett, és időnként magam is ott táncol-
tam az utcán, a Debreceni Népi Együttes tagjaként. 
Augusztus 20-a számomra az év egyik legfonto-
sabb, de legalábbis leglátványosabb napja. Ilyenkor 
az egész város megbolydul. Kora reggel elkezdődik 
a gyülekezés a felvonulási útvonal mentén: székek-
kel, széthajtható ülőkékkel foglalnak maguknak 
helyet a népek, akik nem a dísztribünre vagy a 
stadion lelátóira váltottak jegyet, s én, aki már 
húsz éve a Piac utcán lakom, reggeltől figyelem, 
hogyan telik meg a tisztára sepert, meglocsolt utca. 
Az ablakokban az itt lakók és vendégeik könyököl-
nek, s viszonylag hamar megérkezik elénk az első 
virágkocsi – mindig ugyanaz, a várost jelképező 
–, utána a zenészek, és sorra, szépen beosztva, a 
pompázatosan díszített többi kocsi, közöttük ze-
nekarok, zászlóforgatók, színes, jellegzetes visele-
tekbe öltözött táncosok, Litvániától Görögországig. 
A virágkocsik már csak azért is érdekelnek, mert 
ezeket – a különféle intézmények felkérésére – mű-
vésztársaim tervezik, faragják, építik. 
A reggelinél talán még izgalmasabb az esti fényben 
vonulás, és a tömeg ezt követő hömpölygése, za-
jongása. A teraszok tele vannak, mindenki ünnepel, 
élet van a városban, az utcán. Jó érzés.

Láng Eszter
festőművész
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o zenei élmények. Már javá - 
ban készülnek a következő sze- 
zonra a Kodály Filharmónia 
együttesei és munkatársai. Arra, 
hogy a koncertekkel igazán 
 sokszínű és felejthetetlen zenei 
él ményeket szerezzenek közön-
ségüknek. A Kodály Filharmo-
nikusok Debrecen és a Kodály 
Kórus Debrecen muzsikusai 

világhírű vendégművészekkel, 
színvonalas helyszínekkel, meg-
hitt kamarakoncertekkel, vizuális 
és prózai elemekkel fűszerezett 
előadásokkal, izgalmas zenei 
fúziókkal és megújult arculattal 
várják a találkozásokat olyan gé-
niuszok névsorával, mint Vásáry 
Tamás, Kocsis Zoltán, Perényi 
Miklós vagy Miklósa Erika. 

A 2016–17-es évad bérletes 
sorozatában – a házigazda 
kórus és zenekar mellett – olyan 
világhírű együttesek lépnek fel 
Debrecenben, mint a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar, a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar vagy a 
kétszeres Grammy-díjas, világhí-
rű brit a capella együttes, a  
King Singers (fotónkon). n

o A szAbAdság szigete. A modern és kortárs hazai képzőművészet száz legismertebb, iskolateremtő vagy legtöbbet hivatkozott művészé-
nek – köztük Ferenczy Károly, Vajda Lajos, Czóbel Béla, Korniss Dezső, Ámos Imre, Anna Margit, Pacsika Rudolf – munkáiból nyílt nagyszabású 
kiállítás a Modemben. A művészeti központ két szintjét, mintegy kétezer négyzetmétert megtöltő tárlat – amely a Ferenczy Múzeumi Centrum 
gyűjteményének első bemutatkozása, Szentendrén kívül – közel 250 alkotáson keresztül ad képet a hazai képzőművészet elmúlt évtizedeiről, 
a naturalizmustól kezdve a konstruktív törekvéseken, a neoavantgárd absztrakción, a szürrealizmuson át egészen a public artig. Képünkön: 
Korniss Dezső Tücsöklakodalom (1948) című alkotása. n

o   kösöntyű. 
Az ékszerkészítő 

pályázat tavalyi 
nyertesének 

munkáiból nyílt 
tárlat a Tímárház-
ban: Faragó Tímea 

alkotásait augusztus 
26-áig láthatjuk.

o idesüss a Figurásra! 
Kapunyitóra készül a Vojtina 
Bábszínház. A Nagytemplom 
mögötti Emlékkertben augusz-
tus 28-án 10-től 13.30 óráig. 
Fellép a Duó Trió, Écsi Gyöngyi 
(Árgyélus Meseszínház) Az élet 
és a halál vize című előadást 
hozza el, 11-től pedig játékos 

évadízelítőkkel találkozha-
tunk a 2016/2017-os szezon 
kínálatából, lesz bábkészítés 
(A sárig kicsi kígyó), csúszó-
mászó játékszőnyeg – ahol a 
legapróbbak bújócskázhatnak, 
mászhatnak, csöröghetnek, 
zöröghetnek –, majd körtánc 
zárja a programot. n
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ben végig a karneválról szólt. Abban az időben 
még nem volt mobiltelefon, internet, másképpen 
kellett szervezni, egyeztetni, kapcsolatot tartani, 
mint ma. Igazából ezekben az időkben nem sok 
virágkarnevált láttam, mert végig ott voltam a 
menetben; ügyeltem, hogy minden a legnagyobb 
rendben menjen. 

Hogy emlékszik, melyek voltak a legnépsze-
rűbb produkciók?
Nagyon kedvelte a közönség a belga narancsdobá-
lókat és az olasz zászlóforgatókat. A narancsdobá-
lók menedzserei minden évben eljöttek Debrecen-
be: megnézték a szállást, leegyeztették, mi lesz a 
program, egy alkalommal pedig lejárták az útvona-
lat a stadiontól az állomásig, abban a tempóban, 
ahogy a csoportjuk vonult. Imádta a közönség az 
assisi zászlóforgatókat is. Amikor egyszer megkér-
tem a vezetőjüket, kicsit gyorsítsanak a tempón, 
azt mondta, ők már 150 éve ebben a ritmusban 
vonulnak, nem tudnak rajta változtatni. Így aztán 
a produkciójuk 7 és fél percig tartott, ami jóval 
hosszabb volt, mint az az egy-másfél perc, amit mi 
előzetesen levélben kértünk.

Hogyan állt össze a menet? Mi alapján döntöt-
ték el, milyen csoportok vonuljanak a karne-
válon?
Igyekeztünk mindent Debrecenbe hozni, ami különle-
gesnek számított. A közönség kedvelte az egzotikus 
produkciókat. A Balkánon például nagyon erős volt a 
néptánc. A bolgár, török, horvát, szerb csoportok len-
dületes dallamai izgalmasan szóltak, a színes nép-

Élményeket, jó hangulatot  kapunk a virágkarneváltól

Máté László ma már nyugdíjas, de 
annak idején több mint két évtizeden át 
dolgozott a virágkarneválok felelős szer-
vezőjeként. Ma is úgy beszél az idén 50 
éves rendezvényről, hogy szavaiból árad 
a szeretet: mint mondja, megszámlál-
hatatlanul sok élményt kapott ezektől a 
rendezvényektől.

Hogy kezdődött a kapcsolata a karnevállal?
A kulturális munkában sokféle tevékenység létezik: 
van, aki kisebb közösségekkel, művészeti cso-
portokkal foglalkozik, engem viszont mindig is a 
nagyobb rendezvények vonzottak. A katona-zene-
kari fesztivál, a kortárs art expo, az enteriőr-vásár, 
vagy éppen a kórusverseny nagyszabású nyitó- és 
záróprogramja. Ezek sorába tartozott a karnevál is. 
A tapasztalataim, a készségeim is belejátszhattak 
ebbe; mindig igyekeztem következetesen és pon-
tosan dolgozni, és ezt elvártam azoktól is, akikkel 
munkakapcsolatba kerültem.

Hány karnevált szervezett?
Közvetlenül körülbelül húszat. Ekkoriban nyaralni 
se nagyon tudtunk elmenni a családdal, hiszen az 
én életem az augusztus 20-át megelőző hetek-

„Nagyon jó kivitelezők,  
tervezők vannak Debrecenben;  

csodás figurákat alkotnak.”

Máté László végig ott 
volt a menetben
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viseletek odavonzották a tekintetet. Hozzájuk képest 
az olykor egy szál tangóharmonika zenéjére vonuló 
svédek, dánok, norvégok jóval visszafogottabbak 
voltak. Vigyáztunk az arányokra, hogy mindenféle 
produkciót lásson a közönség: legyen fúvószenekar, 
néptánc, mazsorett- és sok más csoport is.

Milyen virágokat használtak?
Alkalmanként több mint húszfélét, szegfűt, 
őszirózsát, sóvirágot, büdöskét, a virágok mellett 
pedig fakérget, buzogányt, háncsot, nádat, sást, 
fenyőt, pálmaleveleket is akár. A kardvirágok 
mutatós piros, fehér, rózsaszín változatait is 
nagyon jól lehetett díszítésre alkalmazni. Nagyon 
jó kivitelezők, tervezők vannak Debrecenben; 
csodás figurákat alkotnak. Hihetetlenül jól sikerült 
Tarzant, tigrist, vagy éppen olyan pulikutyát is 
láthattunk már a kocsikon, hogy csak azt néztük, 
mikor ugrik már le… 

Mit gondol, mi a titka egy-egy sikeres virág-
karneválnak?
Nagyon fontos, hogy sok külföldi fellépő legyen, de 
az is, hogy minél több és minél nagyobb létszámú 
debreceni csoport is felvonuljon. A városban nagyon 
színvonalas mazsorettiskolák működnek; ezek nagy 
létszámban vettek részt mindig is, jöttek a kicsik 
és a nagyok egyaránt. Fontos számukra a karnevál, 
a szereplés: a szülők áldoznak rá, sikernek érzik 
a gyerekek, vágynak rá, a rokonok, barátok pedig 
szurkolnak nekik. Nagyon inspiráló egy-egy ilyen 
közösség.

Miben voltak mások a régi karneválok?
Más volt a kor, másképpen élték meg az embe-
rek és a közösségek is ezt a rendezvényt; jobban 
benne voltak, nemcsak nézőként. Nagyon látványos, 
ötletes kocsikat indított például az Alföldi Nyom-
da. Ott díszítették az üzem területén, részt vett 
a munkában vagy ötven ember: a tervező és – a 
vasszerkezet kivitelezői mellett – a díszítők is, akik a 
felvonulás előtt éjszaka feltűzték a virágokat. 
De említhetném a Biogalt is, ahol szintén kivették 
a részüket a munkából a brigádok; egész csapa-
tok dolgoztak a kocsin, a kocsiért. A díszítés valódi 
közösségi program volt.

S milyennek tartja a mai karnevált?
Jó, hogy ma már nemcsak egyetlen napra korláto-
zódik a karnevál, hanem egy héten át zajlanak a 
programok. A Galiba is tetszik, mert ez már a fiata-

Élményeket, jó hangulatot  kapunk a virágkarneváltól

Tombolasorsolás

labbaknak is élményt ad; segít, hogy megkedveljék 
a rendezvényt, élményeket, jó hangulatot kapnak. 

Honnan szokta nézni magánemberként a fel-
vonulást?
A Nagy Lajos király térről. De volt már, amikor bi-
ciklivel mentem én is a karneváli menet útvonalán. 
Minden évben felajánlom a segítségemet a szer-
vezőknek; szoktak tőlem a kiadványokhoz fotókat 
kérni, vagy emléktárgyakat. S amikor már díszítik 
a virágkocsikat, elmegyek, megnézem, milyenek 
lesznek, hogy áll a munka. Várom most is, milyen 
lesz az idei. n

Bodrogi Gyulával a karneválon

„Jó, hogy ma már  
nemcsak egyetlen napra  
korlátozódik a karnevál.”
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o Augusztus 13., szombat
lurkó liget a nagyerdőn:  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 17 óra: Fórum-színpad: Az erdei színház 
(mesejáték 4-10 éveseknek) a DMK Alföld 
Gyermekszínpada és Főnix Diákszínpada 
előadásában. Rendezte: Várhidi Attila
o 18 óra: Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 
Három székláb – kAlákA-koncert  
(Belépő: 1000 Ft)
Hortobágy házhoz jön: Kihajtástól a behajtásig 
– A puszta háziállatai, Virágos jókedv, KreDenc-
kuckó, Játékfarm, iskolatáska- és tanszergyűjtő 
pont, érzékenyítő játékok és trambulin, 
DKV-retro
Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 20 óra: Ludas Színpad: Aznaposok koncert
o 22 óra: Fórum-színpad: Jerry lee›s Rock & 
Roll service

o Augusztus 14., vasárnap
lurkó liget a nagyerdőn:  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 16 óra: szekérmesék. Előadja Gulyás 
László, a vándormuzsikus.
o 17 óra: langaléta garabonciások. Háry 
János és más hunczutságok – gólyalábas 
térjáték
Hortobágy házhoz jön: Pusztai emberek 
játékai, a DÖFI (Debreceni Összefogás a 
Fizikáért) szappanbuborékai, virágos jókedv és 
dobok, KreDenc-kuckó, Játékfarm, DKV-retro, 
pónifogat, az Aero Club Hajdúszoboszló 
Sportegyesület vitorlázórepülője
Nagyerdei Szabadtéri Színpad
o 20 óra: Frank sinatra – A hang.  
Jegyek: 5400, 4900, 4400, 3900 Ft

Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 18.30: Fórum-színpad: kéknyúl light
o 22 óra: Fórum-színpad: Mystery gang

o Augusztus 15., hétfő
lurkó liget a nagyerdőn:  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 16 óra: boka gábor: János vitéz hiteles 
története képekben elbeszélve
o 17 óra: Méhes Csaba és a brass in the 
Five: A Rézerdő lakói. Egy rézfúvós kvintett 
és egy zseniális pantomimművész előadása a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Manólámpák, KreDenc-kuckó, Játékfarm, 
pónifogat, vitorlázórepülő
Kossuth tér
o 20 óra: közelebb a csillagokhoz. A Kodály 
Filharmonikusok Debrecen koncertje: válogatás 
népszerű klasszikusokból, filmzenékből
Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 18.30: Fórum-színpad: kovács tamás band
o 20 óra: Ludas Színpad: Aznaposok koncert
o 22 óra: Fórum-színpad: A nyughatatlan

o Augusztus 16., kedd
lurkó liget a nagyerdőn:  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 16 óra: tomi és pepe. Garay Nagy Tamás és 
Mohos Péter gyermekműsora
o 17 óra: Csavar színház a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon: Az ördögbe! Mesejáték 
korhatár nélkül mindazoknak, akik szeretik a 
mesét.
o 18 óra: Fórum-színpad: Abrakadabra – 
Szemerey László bűvész és kiskutyái
Hortobágy házhoz jön: kézműves játszóház, 
ördögpálca, KreDenc-kuckó, Játékfarm, pónifo-
gat, DKV-retro, vitorlázórepülő
Kossuth tér
o 20 óra: Military swing. A Debrecen Helyőr-
ségi Zenekar koncertje Gájer Bálinttal.
Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 20 óra: Fórum-színpad: petruska koncertje
o 20 óra: Ludas Színpad: kilele swing Cats
o 22 óra: Fórum-színpad: ed philips & the 
Memphis patrol – elvis live!

o Augusztus 17., szerda
lurkó liget a nagyerdőn:  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 16 óra: A Vojtina bábszínház ajándék előadá-
sa: batu tá kalandjai. Batu Tát, az Afrikában 
született gyerekembert a tenger túlsó partjára 
veti jósora. Jó a sora? Kiderül.
o 16.40: duotrio Utcaszínház: Cirkusz 
koturnusz. Kiss Gergely Máté és Telenkó-
Oláh Tímea új produkciója – természetesen 
gólyalábas magasságokban.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad
o 17 óra: kétszervolt, holnemvolt. Kárász 
Eszter és az Eszterlánc mesezenekar lemezbe-
mutató koncertje Varró Danival.
Hortobágy házhoz jön: állati gyerekjátékok, 
a DÖFI szappanbuborékjai, a DSZC Povolny 
asztalosai, az Aktív Európai Fiatalokért Egye-
sület szigete, Ga-libaságok, KreDenc-kuckó, 
DKV-retro, pónifogat
Rózsa utca
o 17.00–17.30: Meglepetés a rózsafalnál 
Kossuth tér
o 19.30 óra: Az én kedves fotóm és történetem 
a Virágkarneválról – eredményhirdetés
o 20 óra: Made in Hungária. A Csokonai 
Színház produkciója: részletek a sikerdarabból
Egyetem tér
o 20 óra: Világ virágai – Fesztiválkert. 
Több mint táncház a karneváli csoportokkal
Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 18.30 óra: Fórum-színpad: Mojo Workings
o 20 óra: Ludas Színpad: Jambalaya light
o 22 óra: Fórum-színpad: sonny and his 
Wild Cows

Monumentális épületvetítés augusztus 18-
án és 19-én este 21–24 óra között. Bordos László 
Zsolt 3D mapping művész és négy társa ezúttal 
a Debreceni Egyetem főépületét kelti életre 
animációival augusztus 18-án és 19-én este  
9 órától éjfélig óránként 4 alkalommal. Közben: 
lángoló Csigák tűzzsonglőr csapat műsora.

o Augusztus 18., csütörtök
Kossuth tér
o 17 óra: galiba gyermekfesztivál és 
Junior Virágkarnevál (esőnap: augusztus 21., 
esőhelyszín 21-én: Kölcsey Központ, Bálterem). 
A rendezvény központi eseménye idén is a 
kézműves kocsik felvonulása lesz. A kísérő cso-
portok egy részével pedig a Galiba-színpadon is 
találkozhatunk 18 órától a Déri téren.  A három 
díjazott kocsi augusztus 20-án felvonul a 
Virágkarneválon, közülük az abszolút nyertes 
kompozíció csoportja pedig a karneváléjen 
veheti át a „vándor Galiba-libát” a Nagyerdei 
Stadionban.

A karneváli hét programjai Debrecenben
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Vidámpark
o 10 és 15 óra: ludas Matyi. Több  helyszínes 
interaktív zenés mesejáték eredeti környe-
zetben. A közönség a Csokonai Színház 
művészeivel együtt követheti végig a történet 
 helyszíneit: bekapcsolódhat a piactér forga-
tagába, megnézheti Döbrögi kastélyát és a 
hatalmas tölgyfát is.
Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 18.30: Fórum-színpad: Crocodile Rock 
o 22 óra: Fórum-színpad: pribojszki  
Mátyás band
Nagyerdő
o 16–18 óra: lurkó liget: Hortobágy 
házhoz jön. Madármentés játékosan a Daru-
fesztiváltól a Vidranapig – állati gyerekjátékok 
(Hortobágyi Madárkórház), KreDenc-kuckó, 
Játékfarm, DKV-retro
Rózsa utca
o 17.15: Meglepetés a rózsafalnál 
Egyetem tér
o 18.30–21 óra: Világ virágai – debrecen 
virágai. Ozirisz Hastánc Stúdió; Debreceni 
Ifjúsági Fúvószenekar és Majorette Együttes; 
A 2015-ös felvonulás nyertes csoportjainak 
bemutatkozása: R’n’B Dance Team; Feeling 
Tánc és Mazsorett Egyesület 
o 21–24 óra: Monumentális épületvetítés.
Kossuth tér
o 19 óra: Magyarok Világszépe Finálé 2016 
(esőhelyszín: Bartók Terem). Közreműködik: az 
Apostol együttes, Tolvai Renáta, Kökény Attila, 
a Desperado, Weisz Viktor és barátaik.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 20 óra: demjén Ferenc koncertje.  
Jegyek: 3400, 3900, 4400, 4900 Ft

o Augusztus 19., péntek
Vidámpark
o 10 és 15 óra: ludas Matyi. Interaktív zenés 
mesejáték eredeti környezetben.
Cseh sörünnep a Nagyerdőn 12–02 óra között
o 19 óra: Ludas Színpad: Jánošíček 
folklóregyüttes (Csehország)
o 22 óra: Fórum-színpad: Vilém spilka 
Quartet (Csehország)

Nagyerdő, Békás-tó
o 15–18 óra: 60 éves a tóth árpád gimná-
zium. Interaktív program, melyre várják az 
intézmény volt, jelenlegi és leendő diákjait. 
lurkó liget: Gyermekváros Egyesület, 
KreDenc-kuckó, Játékfarm, DKV-retro, pónifo-
gat, vitorlázórepülő
Rózsa utca
o 17.00–17.30: Meglepetés a rózsafalnál 
Egyetem tér
o 19 óra: Világ virágai. Manwol tánccsoport 
(koreai tradicionális tánc, Debrecen), Edirne 
város folklóregyüttese (Törökország).
o 20 óra: Virágok Városának lovagjai – 
temesvári és debreceni alkotók közös térjátéka

Nagyerdei Szabadtéri Színpad
o 20 óra: Habana social Club-koncert. 
A kon cert minden korosztály számára 
páratlan zenei csemege, az autentikus díszlet, 
a kubai táncosok, a színes jelmezek, a havannai 
hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is 
felejthetetlenné varázsolják az estét.  
Jegyek: 3400, 3900, 4400, 4900 Ft
Kossuth tér
o 20 óra: p.A.s.O.-koncert

o Augusztus 20., szombat
o 7 óra: karneváli felvonulás a Petőfi tértől 
a Nagyerdei Stadionig. 
o 11–13 óra: Déri tér: Old timer-kiállítás
o 13–18 óra: Nagyerdei Stadion, északi 
rendezvénytér: virágkocsi-kiállítás és 
folklórfesztivál
A stadion északi rendezvényterére érkező 
virágkocsik kora délutántól közvetlen közelből 
tekinthetők meg, miközben a közönséget 
folklórcsoportok bemutatói szórakoztatják. 
Bleuniadur (Franciaország), Gvanim tánccso-
port (Izrael), Edirne város folklóregyüttese 
(Törökország), Kamushka néptáncegyüttes 
(Oroszország), Jánošíček folklóregyüttes 
(Csehország), Pocheon város folklóregyüttese 
(Dél-Korea), Rioni zászlóforgatók (Olaszország), 
Santiago del Estero latin-amerikai tánccsoport 
(Argentína), Stelzen-Art (Németország, Bréma). 
Jegyek: diák/nyugdíjas: 900, felnőtt: 1300 Ft

o 16.00–18.00: Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad: karneváli Fieszta – tánccsoportok 
virágos divatbemutatóval. LESZ DANCE Tánc- és 
Sport Egyesület, Ozirisz Hastánc Stúdió, Silver 
Tánc és Mazsorett, Eagle Linedance Team.  
A táncos színpadi programokkal párhuzamosan 
az Eleonor Szalon ruháit Jagoda Maślanka 
és Piotr Marzec lengyel virágkötők öltöztetik 
virággal. Ingyenes program.
o 19.30: Nagyerdei Stadion: karneváléj. 
Örömünnep az 50 éves Debreceni Virágkarne-
vál tiszteletére. 
o 22–24 óra: Egyetem tér: tűzijáték, majd 
Freddie-koncert
o 00–02 óra: Utcabál dJ németivel és  
dJ Williammel
o 19.30: karneváléj – örömünnep 
a stadionban az 50 éves Debreceni 
Virágkarnevál tiszteletére. Fellépnek: Fricska 
(a világ leggyorsabb néptáncosai), Talamba 
Ütőegyüttes, Falusi Mariann, Haja Zsolt 
operaénekes, Kamarás Iván színművész, Klem 
Viktor, Horányi Juli, Janza Kata, Muri Enikő, 
Stohl András, Radics Gigi, Freddie

o Augusztus 21., vasárnap 
Virágkocsi-kiállítás: egész nap a régi 
városháza előtt.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad  
(esőhelyszín: Kölcsey Központ)
o 20 óra: dél-korea színei. A reprezentatív, 
60 fős folklóregyüttes a távoli ország színeit, 
táncait és muzsikáját hozza Debrecenbe. Az 
előadás megtekintése ingyenes, helyfoglalás 
érkezési sorrendben.

Kölcsey Központ
o Augusztus 18–21.: kaktusztok és pozs-
gások kiállítása és vására. A kiállítás meg-
nyitója 18-án 17 órától kezdődik, ingyenesen 
látogatható naponta 9–19 óráig.



 23., 18 óra DHK–Michalovce 
  (szlovák, edzőmeccs)

augusztus

 10., 18 óra DHK–Galati 
  (Mol-liga)
 12., 18 óra DHK–Csíkszereda 
  (Mol-liga)

Szeptember
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Tombol a nyár, de a debreceni ho-
kisok már nagyban készülődnek a 
Mol-liga szeptember 10-i rajtjára. 
A legutóbbi szezonban remeklő 
DHK átalakult: sokan távoztak, s 
az érkezők száma is jelentős – ez 
még változhat, hiszen javában tart 
az átigazolási időszak.

A válogatott kapus Vay Ádám 
Amerikába, a kerettag Könczei 
Áron (Kovács Bronson társaságá-
ban) a nagy vetélytárs, a fővárosi 
MAC csapatához szerződött. 
Az orosz légiósok közül ketten 
(Raszulov és Kozlovszkij) hazatér-
tek, a gólgyáros Kaszkov (s Tanka 
Lőrinc) a Dunaújvárosba igazolt. 
Csíki Zoltán hazatér Brassóba, s 
szintén román klubnál, a ligaújonc 
Galati csapatánál folytatja Tamás 
Nándor.

A Debreceni Hoki Klub három 
fiatal jégkorongozójával is profi 
szerződést kötött a következő 

A rajtra készülnek a DHK hokisai

idényre. Nagy Péter a szezon 
végére stabil cserekapussá vált, 
míg Godó Dániel 42, Vincze 
Péter Tamás pedig 50 Mol-liga-
mérkőzésen ölthette magára a 
DHK mezét. Az eddigi átigazolások 
során két tapasztalt kapus, egy 
hátvéd és két, nemzetközi rutinnal 
is rendelkező csatár érkezett 
hazai klubokból, de várható, hogy 

az orosz légió is erősödik még a 
bajnoki rajtig.

Szeptember 10-én rajtol a 
bajnokság, a DHK három hazai 
fellépéssel kezd. A február 5-éig 
tartó alapszakaszban minden 
résztvevő 40-40 találkozót vív. 
A legjobb nyolc jut a kieséses 
negyeddöntőbe. n

Kállay Márk, a csapatkapitány

Új edző, átalakuló pólócsapat
A vízilabda-bajnokságban 9. he-
lyen végzett DVSE együttesétől 
öten távoztak a nyáron, igazoltak 
viszont négy új játékost, két ma-
gyart, egy szlovákot és egy olaszt.

Az edzőváltáson is átesett 
Debrecen vízilabdacsapata 
augusz tus 1-jén korábbi játékosa, 
a 38 esztendős szentesi Komlósi 
Péter irányításával kezdte meg 
a felkészülést a 2016/2017-es 
szezonra. A tréner segítője az 
U19-es válogatottat irányító, s 
ezért debreceni munkáját csak a 
szeptemberi hollandiai vébé után 
kezdő Kis István lesz.

Az őszi bajnoki rajtig amúgy 
is sok idő van hátra, az augusz-
tusban kezdődött felkészülés az 
összecsiszolódás időszaka.  Noha 
a csapat derékhada maradt, a 

távozó Babay (Vasas), Halek és 
Kincses (Miskolc), Hoppál (Tatabá-
nya), valamint Pataki (Kaposvár) 
helyére be kell építeni az újon-

nan érkezetteket. Somlai Tamás 
Miskolcról, Tóth Péter Pécsről tért 
vissza, a 22 esztendős olasz ju-
nior világbajnok center, Tommaso 
Busilacchi a Como csapatából 
érkezik, a 23 éves szlovák válo-
gatott Lukas Durik pedig Spanyol-
országból teszi át a székhelyét a 
cívisvárosba.

A csapatkapitány Kállay Márk, 
a válogatott kapus Lévai Már-
ton, az ifjú Katona Gábor, Kuncz 
Tamás, Müller Máté, a spanyol 
Sergi Mora Belmonte, Süveges 
Máté, Szőke Szabolcs, valamint 
a három saját nevelésű fiatal, 
Kaszanyi Roland, Smitula Gergő 
és a korosztályos válogatottban 
remeklő Fekete Gergő az új idény-
re is a cívisvárosiakhoz kötelezte 
el magát. n

Régi és úJ ARCOk
Maradt: Jevgenyij Muhin (orosz, vezetőedző), Igor Razov (orosz, másodedző), Nagy Péter 
(kapus), Wéber Zsolt (hátvéd), Hetényi Péter (hátvéd), Berta Ákos (csatár), Dancsfalvi Norbert 
(csatár), Martin Saluga (szlovák, csatár), Vaszjunyin Artyom (csatár), Godó Dániel (csatár), 
Vincze Péter Tamás (csatár), Hári Norbert (csatár).
érkezett: Gyenes Dávid (kapus, DVTK), Pleszkán József (kapus, UTE), Győrfy Tihamér (hát-
véd, DVTK), Németh Attila (csatár, MAC), Kovács Viktor (csatár, FTC), Varga Arnold (hátvéd, 
Fehérvár), Pados László (hátvéd, Fehérvár).

A mezőny: DVTK Jegesmedvék, MAC 
Budapest, DHK, Ferencváros, Duna-
újvárosi Acélbikák, Fehérvári Titánok, 
UTE, SC Csíkszereda, Corona Brassó, 
illetve az újonc román Dunarea Galati 
és a szerb HK Beograd (a belgádiak jó 
néhány meccsüket a magyar határhoz 
közeli Újvidéken rendezik). 
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Megkezdte a felkészülését az új 
szezonra a DVSC-TVP női kézilab-
dacsapata. A hölgyek néhány na-
pig a Hódosban alapoztak, aztán 
elutaztak Balmazújvárosba, hogy 
tíz napig keményen dolgozzanak 
a megfelelő kondíció elérése 
érdekében. 

A lányok fizikai felkészítésébe 
játékos elemeket is vegyítenek, 
hiszen – többek között – irgal-
matlan méretű traktorgumikat 
mozgatnak meg, mindezt ver-
senyszerű keretek között.  
A hangulat kiváló, olyannyira, 
hogy Siska Pálmáék időnként 
mosolyogni is tudnak, a brutális 
fizikai megterhelés közepette is. 

A játékoskeret nem teljes, 
hiszen Jelena Deszpotovics és 
Bobana Klikovac a monteneg-
rói válogatottal gyakorol, Tóvizi 
Petra pedig a magyar ifjúsági 
válogatott tagjaként szerepel a 
korosztályos világbajnokságon, 
Pozsonyban. 

Ott vannak viszont a Loki új 
szerzeményei, közöttük az orosz 
bajnokságból érkező belorusz 
Karina Jezsikava és az orosz 
Anna Punko. Érdekesség, hogy ők 

Gyűjtik az erőt a Loki kézisei

ez idáig riválisai voltak egymás-
nak, hiszen Jezsikava a bajnok 
Asztahanocska Asztrahán, Punko 
pedig az ezüstérmes Rosztov Don 
csapatából szerződött ide. Most 
azonban társakként kell küzdeni-

ük a Loki sikereiért. Anna Punko 
elmondta, már több mérkőzését 
is látta a tavalyi csapatnak, és 
tudja, jó játékosok közé érkezett, 
akiket fantasztikus szurkolótábor 
hajt. Jezsikava pedig hangsúlyoz-
ta: mindenki szeretettel fogadta, 
ez pedig sokat jelent a számára, 
hiszen ő még csak otthon, Belo-
russziában és Oroszországban 
szerepelt eddig.  

Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda 
Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre 
elmondta: rá nagyon jó benyo-
mást tettek az érkezők. Szerinte 
már most látszik, hogy az „orosz 
vonal” jó választás volt – ezt ta-
valy Marija Garbuz is igazolta. Így 
aztán van ok a bizakodásra.

G. Gy.

Ott van a csapattal – 
természetesen – a hazatért 
Csáki Viki és az Mtk-ból 
érkezett tóth Melinda is. 
tone tiselj vezetőedző úgy 
véli, az érkezőkkel a csapat 
legalább olyan erős lesz, mint 
tavaly, csak valamivel több 
idő kell majd a támadójáték 
megszervezésére.
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o Futballkarnevál gye-
rekeknek. Huszonhatodik alka-
lommal rendezik meg a Karnevál 
Kupa nemzetközi gyermek-labda-
rúgótornát, melyen több korosz-
tályban az ország különböző pont-
jairól és a határon túlról több mint 
kétezer focista vetélkedik majd. 
A verseny a legrégibb és az egyik 
legnagyobb, legszínvonalasabb 
közép-európai gyermek-labdarú-
gótornának számít. Az augusztus 
12–14. közötti eseményen a Deb-
receni Labdarúgó Akadémia az 
U7-től az U16-ig minden korosz-
tályban részt vesz. n

o palánkcsaták. Egy 
teljes héten át pattog a 
kosárlabda Debrecen fő-
terén: szeptember 7–8-án, 
a három a három elleni, 
félpályás játék World 
Tour-sorozatában, majd 
szeptember 9–11. között a 
3x3-as kosárlabda Európa-
bajnokságon. n

o röplabdás nyár. Kelet-Eu-
rópa legnagyobb röplabda-után-
pótlás versenyét, a 20. alkalom-
mal kiírt Eötvös Kupát augusztus 
17–19. között rendezik Debre-
cenben, valamint Balmazújváros, 
Derecske és Kaba sportcsarnokai-
ban, tornatermeiben. 

A 20 év alatti korosztá-
lyok nagyszabású nemzetközi 
vetélkedőjét követően augusztus 
21-én a szabadtéri változat, a 
strandröplabdatorna együttesei 
is összecsapnak. A hölgyeknél 

Hajdúnánáson hat, a férfiaknál 
Hajdúböszörményben három 
kategóriában versengenek a 
strandröpisek.

A hajdúsági strandröplabdázók 
a Traubisoda megyei bajnokság 
több rendezvényből álló soro-
zatán vetélkedtek egész nyá-
ron. A nyolcfordulós vetélkedő 
idényzáró viadalára, s egyben az 
ünnepélyes eredményhirdetésre 
augusztus 14-én, a kétnapos 
hajdúböszörményi torna végén 
kerül sor. n



Új vezetőedző a Lokinál
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 10., 19 óra Balmazújváros–SZEOL (NB II)
 13., 17.30 Hajdúböszörmény–ESMTK (NB III)
 13., 18 óra DVSC-TEVA–MTK (NB I) 
 17., 18 óra DVSC-TEVA–Haladás (NB I) 
 21., 19 óra Balmazújváros–Csákvár (NB II)
 27., 17.30 Hajdúböszörmény–Jászberény (NB III)
 28., 17.30 DVSC-DEAC–Putnok (NB III)
 28., 19 óra Balmazújváros–ZTE (NB II)

augusztus

 10.,  DVSC-TEVA–Újpest (NB I) és 
11., 16.30 Hajdúböszörmény–Újpest II. (NB III)
 11., 16.30 DVSC-DEAC–Tiszaújváros (NB III)

Szeptember

Hosszú idő után ismét külföldi 
edző irányíthatja a DVSC 
munkáját: Debrecenbe szerző-
dött Leonel Pontes. 

A 44 éves portugál szakember 
a sporting akadémiáján kezdte 
a pályafutását, ahol Cristiano 
Ronaldóval is dolgozott.  
A felnőttcsapatnál paulo bento 
segítője volt, akit követett 
a válogatotthoz is, ott négy 
éven keresztül másodedzőként 
tevékenykedett mellette. Az 
előző szezonban az egyiptomi 
Al-ittihad csapatát vezette.

Hivatalosan augusztus 8-án 
délután állapodtak meg a 
felek: Pontes három évre szóló 
szerződést kötött a Debrecennel. 
A szerződést a klub elnöke és 
a portugál tréner a Nagyerdei 
Stadion sajtóközpontjában írta 
alá. Az eseményen Leonel Pontes 
segítőit is megnevezték: Jose 

Egy hónap telt el az új futballszezon kezdete óta, 
s máris oly sok minden történt a Lokinál.  
Az NB I-ben és a nemzetközi kupában is 4-4 
meccset játszott, s noha gólkülönbségére akár 
büszke is lehetne (15-7), a részletek nem igazán 
örvendetesek. 

Immár harmadik edzőjét „fogyasztja” a csapat, 
hiszen a felkészülést és az idénykezdést Kondás 
Elemér dirigálta, lemondása után ideiglenes meg-
bízással Herczeg András ült a kispadon, az MTK 
elleni szombati bajnokira pedig már a portugál 
szakvezető készíti fel a társulatot. 

A szikár tényekkel tisztában van: az Európa Liga 
selejtezőjében a debreceni klub kettős győzelem-
mel (5-0, 2-0) hozta a kötelezőt San Marinó-i 
ellenfelével szemben, majd kettős vereséggel (1-2, 
0-1) nem hozta a kötelezőt a fehérorosz bajnokság 
nyolcadik helyezettje ellen.

Az itthoni pontvadászatban a Paks elleni hazai 
iksz (1-1) nem öröm, miként a Vasastól begyűjtött 
1-3 sem. Szépségtapasz, hogy a két újoncot sike-
rült lenullázni (4-0 a Gyirmót ellen, 1-0 Mezőkö-
vesden), s így a bajnoki negyedik helyen vette át 

Vissza a lelátóra!

Mária Calado Pratas, valamint 
Pedro Miguel Silva Micaelo dol-
gozik majd az új tréner oldalán. 
Az új szakmai stábnál kiemelt 
szerep jut majd az taktikai elem-
zésnek is.

A portugál edző kinevezését 
követően elmondta, tisztában 
van az elvárásokkal, és a legjob-
bak közé akarja vezetni a Lokit. 

– Nagy a felelősség, de 
nagyon örülök a megbízásnak 
– nyilatkozta, hozzátéve, hogy 

ismeri a klub történetét, látta a 
létesítményeket, és tudja, mi az 
elvárás.

– Jó focit kell játszani, és visz-
sza kell csábítani a szurkolókat. 
Minden meccset meg kell nyerni, 
és a legjobbak közé kormányozni 
a Lokit. A filozófiám? Labdatar-
tás, de ha nincs meg a labda, 
harcolni kell, hogy mihama-
rabb visszaszerezzük. Szép és 
eredményes focit kell játszani, 
ez lehetséges, erre törekszünk 
– nyilatkozta a Loki új vezető-
edzője. n

a gárdát a most bemutatkozó luzitán szakember. 
Kitől minimális elvárás, hogy sínre tegye végre a 
Lokomotívot, s olyan játékstílust valósítson meg, 
mely visszacsalogatja a nézőket a lelátóra. 
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Idén is népszerű ez a különleges nagyerdei lát-
ványosság, estéről estére sokan kilátogatnak a 
helyszínre, hogy megnézzék a vízfüggönyre vetített 
filmeket. Ezen a nyáron két új alkotást láthat a 
közönség: ezek premierjét július 18-án tartották.  
A bemutatón Papp László polgármester rámutatott: 
2014-ben megújult a Nagyerdő, és ez a munka 
nem ért véget, hiszen – az önkormányzat szándékai 
szerint – a strandfürdő, az állatkert és az Ötholdas 
pagony is komoly változásokon esik majd át. 

Erre a szezonra is látványos filmet készített a 
Debrecen Televízió, mely ezúttal élményszerűen 
mutatja be a cívisvárost, azt, hogy mekkora élmény 
itt élni – mégpedig egy kislány életén keresztül.

A Ködszínházban minden este 20, 21, 22 és 23 
órától van vetítés. n

o elHunyt tréFás györgy. Nyolcvanöt 
éves korában, július elsején eltávozott a deb-
receni opera legendás alakja. A csodálatos 
hangú Liszt Ferenc-díjas, Érdemes és Kiváló 
művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja 
több mint fél évszázadon át, 1957-től a deb-
receni Csokonai Színház magánénekese volt. 
2002-ben megkapta a város díszpolgára 
címet. 2006-ban a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjét vehette át drámai 
erejű, nagyszerű alakításaiért, több évtize-
des művészi munkássága elismeréseként. 

Tréfás György búcsúztatásán több szá-
zan, családtagok, barátok és tisztelők vettek 
részt július 19-én a Debreceni köztemető-
ben. n

Elképesztő növekedést produkált Debrecen a lakás-
építések számában. A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján míg tavaly az első félévben 48 in-
gatlant adtak át, addig idén június végéig 141-et;  
ez közel 300 százalékos növekedés. 

– Ez azt jelenti, hogy nagyon jó a város klímája 
– értékelte a helyzetet Papp László polgármester, 
aki úgy látja, a számok arról árulkodnak, hogy a 
vidéki Magyarország legdinamikusabban növekvő 
lakáspiaca a debreceni.

– Ez a bővülés mindenképp optimizmusra ad 
okot számunkra; rendkívüli a növekedés. Örömteli, 
hogy az ingatlanfejlesztők tervei egybeesnek a 
város vezetőinek elképzeléseivel. A lakosságszám 
csak akkor növelhető, ha megfelelő minőségű 
és árú ingatlanok állnak rendelkezésre. Idén már 
több mint 50 milliárd forintnyi beruházást jelen-
tettünk be Debrecenben, melyek együtt 1500-nál 
is több új munkahelyet teremtenek. Ezen cégeknél 
nem csupán a már a városban élők tudnak majd 

Erősödik a lakáspiac

elhelyezkedni, hanem – a fejlesztéseknek köszönhe-
tően – nő majd Debrecen vonzereje, s számíthatunk 
majd arra, hogy sokan költöznek ide az ország más 
pontjairól. Ehhez nagyon fontos hajtóerő a lakáspiac 
bővülése – nyilatkozta a polgármester. n

Új filmek a 
Ködszínházban
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Története legnagyobb korszerű-
sítése indult el a középiskolában. 
Az iskola homlokzatára 20 centi-
méteres szigetelés kerül, kicseré-
lik a nyílászárókat, a tetőre pedig 
napelemes rendszert tesznek.  
A beruházásnak köszönhetően a 
gimnázium energiafelhasználása 
harmadával fog csökkenni, így 
olcsóbb lesz az iskola működte-
tése is. 

Az Új Főnix Terv részeként 
zajló felújítás közel 163 millió fo-
rintba kerül, a munkák befejezési 
határideje pedig augusztus 26-a. 
A beruházás költségeit nagyrészt 
a Norvég Alap pályázatán elnyert 
pénzből fedezik; az önkormányzat 
önrésze közel 28 millió forint. n

o leRAkták Az AlApköVet. Debrecen határában, ünnepélyes 
keretek között tették le az M35-ös sztráda újabb szakaszának alapkö-
vét július elején. A Debrecen és Berettyóújfalu közötti autópályát két 
ütemben építik. Először a 4-es főút és a 481-es számú út közötti 5,4 
kilométeres szakaszt építik meg, illetve az  
5 és fél kilométer hosszúságú 481-es utat. Ez a 47-est köti össze az 
M35-ös sztrádával. 

Barcsa Lajos alpolgármester a beruházás vezetőivel július 19-én 
lakossági fórumon tájékoztatta a munkákról az érdeklődőket. Mint 
elmondta, az M35-ös autópálya folytatása és a 481-es út hasznos 
Debrecen jövője szempontjából, hiszen a déli ipari parkban több ezer 
munkahelyet hoznak létre az elkövetkező években, és az úthálózat 
fejlesztése fontos a repülőtér számára is. Ugyanakkor nagy segítséget 
jelent majd, ha elkezdik építeni a főpályaudvart, hiszen ha majd a 
Petőfi teret lezárják, elkerülő útként lehet használni az M35-öst is. n

Meghívott vendégek – intéz-
ményvezetők, iskolaigazgatók és 
önkormányzati képviselők – előtt 
beszélt a polgármester az Új Fő-
nix Tervről június 14-én a Kölcsey 
Központban . 

Papp László a tájékoztató-
ja végén „helyzetjelentést” is 
adott: elmondta, az Új Főnix 
Terv keretében eddig 38 milliárd 
forintra pályáztak. A főpálya-
udvar építésére nyáron kiírják a 
közbeszerzési felhívást, várható-
an 2017 elején kezdik az építést, 
és jövő nyáron zárják le a 4-es 
főutat. Kormánydöntés van a 

Széles Diána alpolgármester, Rózsavölgyi Gábor iskolaigazgató és Pacza Gergely város-
fejlesztési főosztályvezető a gimnázium udvarán tartott sajtótájékoztatón

Új Főnix Terv: helyzetjelentéssel

Csokonai Nemzeti Színház és a 
reptér fejlesztéséről, és zajlik az 
útfelújítási program. 

Papp László előadását azzal 
zárta: igyekeznek minden fejlesz-
tést úgy megvalósítani, hogy az 
építkezések a lehető legkevesebb 
problémát okozzák a debrece-
nieknek, de, mint hozzátette, „a 
fejlődésnek ára van”, ezért türel-
met kért mindenkitől a következő 
évekre. 

Másnap, június 15-én este 
szintén a Kölcsey Központban 
tartott előadást a polgármester 
az Új Főnix Tervről: a zártkörű 
eseményen ezúttal gazdasági 
szakemberek, vállalkozók, intéz-
ményvezetők vettek részt. n

Felújítják az Ady-gimnáziumot

Tasó László államtitkár, Vitányi István országgyűlési képviselő  
és Barcsa Lajos alpolgármester
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Újabb munkahelyek 
Debrecenben
Több mint háromszorosára növeli debreceni munka-
vállalói létszámát az infokommunikációs szektorban 
működő EPAM.

Stratégiai megállapodást kötött július 11-én a kor-
mány és az EPAM Systems Kft. Ennek köszönhetően 
az EPAM további 365 munkavállalót tervez felvenni 
2018-ig Debrecenben és Szegeden. A 3,6 mil liárd 
forint értékű beruházáshoz a kormány 1,3 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatást ad. 

Az ünnepségen jelen volt Papp László polgár-
mester is, aki úgy nyilatkozott, hogy az idei az 
elmúlt tíz esztendő legsikeresebb éve lesz Debre-
cenben gazdaságfejlesztési szempontból is. Az év 
első felében 50 milliárd forint értékű beruházást 
jelentettek be Debrecenben, melyek együttesen 
1300 új munkahelyet teremtenek. Ehhez jön az 
EPAM bővítése, mely több mint kétszáz új munka-
helyet hoz majd a városba. n

o MEgSzépüL a HaTVani-iSkoLa.  
Az intézményben kicserélik a nyílászárókat, 
szigetelik a tetőt és az épület homlokzatát, 
valamint korszerűsítik az elektromos 
hálózatot, illetve a fűtésrendszert is. 
Az általános iskola teljes energetikai 
korszerűsítése 240 millió forintba kerül. 
A költségeket önkormányzati forrásból 
és a Norvég Alap pályázatából fedezik. 
A beruházás részeként a Hatvani István 
Általános Iskola tornatermét is kifestik, 
emellett a játszóteret is felújítják. n

Fontos elismerés birtokosa lett a Debreceni 
Művelődési Központ: az intézmény elnyerte az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán a 
Családbarát munkahely címet, amit a jól szervezett 
és a családi életet szem előtt tartó intézkedéseivel 
érdemelt ki. n

o készülnek A tAnkönyVek. Összesen 13 millió 200 ezer tankönyv készül a következő tanévre. Ahogy az elmúlt években, idén is az 
Alföldi Nyomdában gyártják ezek nagy részét. A nyomda elnök-vezérigazgatója, György Géza erről sajtóeseményen számolt be, melyen részt 
vett Komolay Szabolcs alpolgármester, Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, valamint Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Zrt. 
ügyvezető igazgatója. Mint itt elhangzott: idén a diákoknak már több mint kétharmada térítésmentesen kapja a tankönyveket. n

Jó itt dolgozni
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Idén mintegy tízezren vettek részt 
a Múzeumok éjszakája programja-
in Debrecenben. A vidéki hely-
színek közül a második legnép-
szerűbb a Déri Múzeum volt az 
érdeklődők körében. Nem véletlen 
tehát, hogy mint Hoppál Péter, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak kultúráért felelős államtitkára 
bejelentette július 7-én: 2017-ben 
a cívisváros lesz a fővárosa a 
Múzeumok éjszakája programso-
rozatnak, a központi üzenet pedig 
az értékőrzés lesz. n

o CAMpUs FesztiVál. Azt már lehet tudni, hogy az idei rendezvényen rekordszámú látogató volt, összesen 98 ezren buliztak a Nagyerdőn.  
Hogy ezt a sikert a jó programok, a fantasztikus fellépők és, természetesen, a hűséges látogatók mellett kiknek köszönhetjük, most eláruljuk – pon-
tosabban megmutatjuk! A szervezők – szám szerint háromszázan – összeálltak egy közös fotó erejéig, de még így sem lehetett mindenki a képen, 
hiszen a fesztivál közben javában működött, így legalább annyian maradtak le, mint ahányan rajta vannak. Ők szerveztek, koordináltak,  
és vigyáztak ránk éjt nappallá téve, hogy Debrecenben négy napon keresztül az ország egyik legnagyobb fesztiválja legyen! n

Javaslatokat 
várnak
Debrecen közgyűlése Csokonai-, 
Hatvani- és Hajós Alfréd-díjakat 
adományoz a város érdekeinek 
előmozdításában, fejlődésének 
elősegítésében kimagasló, pél-
damutató tevékenységet kifejtő 
állampolgárok, közösségek mun-
kájának elismeréseként.

A díjazandókra javaslatot 
bármely Debrecenben lakó vagy 
itt munkahellyel rendelkező polgár 
tehet az e célra rendszeresített 
javaslattételi űrlapon, amely 
letölthető a www.debrecen.hu hon-
lapról, illetve beszerezhető az új 
városházán a kulturális osztályán 
(Kálvin tér 11., 1. emelet, 112. iro-
da). A javaslatokat augusztus 24-
éig lehet a város polgármesteré-
hez címezve, DMJV Polgármesteri 
Hivatalának Kulturális Osztályára 
(Debrecen, Kálvin tér 11., 1. eme-
let, 116. iroda) benyújtani. n

Júniusban új városi elismerés-
ről döntött a képviselő-testü-
let. A Boncz László-díj a gyer-
mekvédelem, gyermekjólét, 
családsegítés, idősgondozás 
és a fogyatékos személyek el-
látása területén, valamint az 
egészségügyi alap- és szak-
ellátás és egészségmegőrzés 
területén intézményesített 

vagy intézményi kereteken 
kívül, a lakosság érdekében 
kimagasló szakmai tevékeny-
séget végző és kiemelkedő 
eredményeket elért személyek 
munkájának elismeréseként 
adományozható. Javaslato-
kat augusztus 31-éig lehet 
a város polgármesteréhez 
címezve benyújtani. n

Főváros lesz Debrecen

Új díjat alapítottak

http://portal.debrecen.hu/hirek/helyi/javaslatteteldijakra20160715_kozeletihirek.html
http://portal.debrecen.hu/hirek/helyi/javaslatteteldijakra20160715_kozeletihirek.html
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Augusztus 11., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! Társasjátékklub a család min-
den tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 11., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 11., csütörtök, 16 óra
Angolra hangoló. Vidám angol könyvklub 
10–18 éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 11., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 11., csütörtök, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja: Faragó Eszter és Solymári Tímea zenés 
irodalmi estje a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 11., csütörtök, 20 óra
Terrence McNally: Ketten egyedül. New 
York-i duett egy részben a Thália Színház elő-
adásában a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 12., péntek 
Csillagles a Zsuzsi Erdei Vasúttal. 
Információ: (30) 210-0545. 

O Augusztus 12., péntek
Aquaticum VII. Országos Csúszdabajnok-
ság az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő-
ben.

O Augusztus 12., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 12., péntek, 18 óra
Aquaticum-nyár. Wolf Kati koncertje az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

O Augusztus 12., péntek, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Feszti-
válja: A ciprusi Internation Female Vocal 
Ensemble és a rendezvény gitárzenekará-
nak közös hangversenye a DE Zeneművésze-
ti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 13–21.
Cseh sörkert a Nagyerdőn. 

O Augusztus 13–17.
A Lurkó Liget gyerekprogramjai a Nagy-
erdőn.

O Augusztus 13–14.
LittleBits-hétvége az Agóra Tudományos 
Élményközpontban. „Jó lenne egy doboz, ami 
magától tudja, hány csoki van még benne? 
Vagy egy saját tervezésű klímaberendezés? 
Ezen a hétvégén az Agóra mindennap több 
elektronikai foglalkozást is indít. Ezeken a 
gyerekek a littleBits készletek segítségével 
saját kezűleg készítenek elektronikus kütyüket, 
amik sípolnak, világítanak és mozognak.”

O Augusztus 13., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Augusztus 13., szombat, 11 óra
Laborból a konyhába az Agóra Tudományos 
Élményközpontban. Mi van az ételünkben? 
Hogyan őrizhető meg az alapanyagok termé-
szetes állaga és íze? Mi fán terem a molekuláris 
gasztronómia, és finom-e az űrkaja? Innovatív 
Élelmiszer-ipari Klaszter – kísérleti bemutató.

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

O Augusztus 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Augusztus 13., szombat, 17 óra
Tarcsai Szabó Tibor: Az Erdei Színház 

SZÜLŐFÖLDEM. Fülöp Sándor tárlata 
szeptember 30-ig látogatható a 
Debreceni Református Kollégium 
Múzeumában

(mesejáték 4–10 éveseknek) a Lurkó Liget 
stégszínpadán.

O Augusztus 13., szombat, 18 óra
Kaláka. A Lurkó Liget nyitóhangversenye: a 
Kaláka Együttes Három székláb-koncertje a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 13., szombat, 18 óra
A Vajda Lajos Stúdió filmjei szombaton-
ként a Modemben. B. Farkas Tamás: A Temp-
lomdombtól a Műcsarnokig (2003).

O Augusztus 13., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Augusztus 13., szombat, 20 óra
Dániel Balázs Boggie Woogie Trió & 
Pleszkán Écska koncertje a Cseh Sörkert 
kisszínpadán.

O Augusztus 13., szombat, 22 óra
Jerry Lee’s Rock & Roll Service-koncert a 
Cseh Sörkert Stégszínpadán.

O Augusztus 14., vasárnap
Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco parko-
lójában.

O Augusztus 14., vasárnap, 16 óra
Gulyás László vándormuzsikus: Szekér-
mesék a Lurkó Ligetben.

O Augusztus 14., vasárnap, 17 óra
Langaléta garabonciások: Háry János és 
más hunczutságok a Lurkó Ligetben.

50 éves a virágkarnevál!
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O Augusztus 15., hétfő, 18 óra
Aznaposok-koncert a Cseh Sörkert stégszín-
padán.

O Augusztus 15., hétfő, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja. Márton László gitárművész hangverse-
nye  a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Augusztus 15., hétfő, 20 óra
A Kodály Filharmonikusok Debrecen kon-
certje a Kossuth téren. A műsorban felcsendül 
Berlioz Rákóczi-indulója, a Csillagok háborúja 
zenéje, Vivalditól A négy évszak (Nyár, III. 
tétel), Debussy–Caplet: Claire de lune, Händel: 
Tűzijáték-szvitje, Csajkovszkij: 1812 nyitánya, 
valamint A Karib-tenger kalózai filmzenéje. 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel.

O Augusztus 15., hétfő
20 óra: Lousiana Double-koncert, 22 óra: 
A Nyughatatlan koncertje a Cseh Sörkert 
kisszínpadán.

O Augusztus 16., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 16., kedd, 16 óra
Németre hangoló. Vidám német könyvklub 
10–18 éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 16., kedd, 16 óra
Tomi és Pepe: Garay Nagy Tamás és Mohos 
Péter gyermekműsora a Lurkó Ligetben.

O Augusztus 16., kedd, 17 óra
Csavar Színház (Csallóközi Vándorok, 
Felvidék):  Azördögbe!!! – mesejáték a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 16., kedd, 18 óra
Petruska koncertje a Cseh Sörkert stégszín-
padán.

O Augusztus 16., kedd, 20 óra
Kiele Swing Cats-koncert a Cseh Sörkert 
kisszínpadán.

O Augusztus 16., kedd, 20 óra
A Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertje 
Gájer Bálinttal a Kossuth téren.

O Augusztus 16., kedd, 22 óra
Ed Philips & The Memphis Patrol: Elvis 
Live! – koncert a Cseh Sörkert stégszínpadán.

O Augusztus 17-éig
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 17., szerda, 10 óra
Te is lehetsz indián! – szünidei kalandozás 
játékkal, mesével és kézműveskedéssel a Méli-
usz Könyvtárban.

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

O Augusztus 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 14., vasárnap, 17 óra
Kovács Tamás Band-koncert a Cseh Sörkert 
stégszínpadán.

O Augusztus 14., vasárnap, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja: Csorba Gergő gitárművész hangverse-
nye a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Augusztus 14., vasárnap, 20 óra
Frank Sinatra – A hang. Egy életmű dalban 
és táncban az ExperiDance Production és a 
Békéscsabai Jókai Színház közös előadásában a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 14., vasárnap, 22 óra
Mystery Gang – koncert a Cseh Sörkert Stég-
színpadán.

O Augusztus 15., hétfő, 16 óra
Boka Gábor: János vitéz hiteles története 
képekben elbeszélve a Lurkó Ligetben.

O Augusztus 15., hétfő, 17 óra
Méhes Caba és a Brass In The Five: A Réz-
erdő lakói – Egy rézfúvós kvintett és egy 
zseniális pantomimművész a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.
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O Augusztus 17., szerda, 16 óra
Batu Tá kalandjai. A Hepp Trup és a 
Vojtina Bábszínház közös produkciója a 
Lurkó Ligetben.

O Augusztus 17., szerda, 16.40
Duotrio Utcaszínház: Cirkusz Koturnusz a 
Lurkó Ligetben.

O Augusztus 17., szerda, 17 óra
Kétszervolt, holnemvolt: Kárász Eszter és 
az Eszterlánc mesezenekar lemezbemu-
tató koncertje Varró Danival a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 17., szerda, 18 óra
Mojo WorKings-koncert a Cseh Sörkert 
stégszínpadán.

O Augusztus 17., szerda, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja: Záróhangverseny a Svetits Katolikus Ált. 
Iskola és Gimnázium Kápolnájában.

O Augusztus 17., szerda, 20 óra
Jambalaya Light-koncert a Cseh Sörkert 
kisszínpadán.

O Augusztus 17., szerda, 20 óra
Made in Hungária: a Csokonai Nemzeti 
Színház bemutatója a Kossuth téren.

O Augusztus 17., szerda, 22 óra
Sonny and his Wild Cows a Cseh Sörkert 
stégszínpadán.

O Augusztus 18–21.
Farmerexpo. Magyarország egyik vezető 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakkiállí-
tása komoly jubileumhoz érkezett. Immár 25. 
alkalommal nyitja meg kapuit a látogatók előtt 
a színvonalas rendezvény, melynek helyszíne 
a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és 
Tangazdaság területe (Debrecen, Böszörményi 
út 138.). Nyitva tartás: 10–18 óra között.

O Augusztus 18–19. 10 és 15 óra
Több helyszínes, zenés vígjáték, élő álla-
tokkal, családok számára a Vidámparkban.

O Augusztus 18–19.
Monumentális épületvetítés az Egyetem 
téren. Bordos László Zsolt 3D mapping művész 
és társai ezúttal a Debreceni Egyetem főépüle-
tét keltik életre animációikkal, augusztus este  
9 órától éjfélig, óránként 4 alkalommal. 

O Augusztus 18–19.
Éjszaka az Agórában. A Debreceni Egyetem 
főépületénél zajló monumentális 3D épü-
letvetítéshez kapcsolódóan az Agóra az esti 
órákban fényjátékokkal várja az érdeklődőket. 
Az élményközpont ezen a két napon 21 és 24 óra 
között is nyitva tart.

O Augusztus 18–20.
3D mapping – fényfestés; tűzijáték, utca-
bál, Freddie-koncert az Egyetem téren.

O Augusztus 18., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! – társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 18., csütörtök, 16 óra
Angolra hangoló. Vidám angol könyvklub 
10–18 éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 18., csütörtök, 17 óra
V. Galiba Gyermekfesztivál – Junior Virág-
karnevál a Kossuth téren.

O Augusztus 18., csütörtök, 18 óra
Crocodile Rock – koncert a Cseh Sörkert 
stégszínpadán.

O Augusztus 18., csütörtök, 19 óra
Magyarok világszépe: a szépségverseny 
fináléja a Kossuth téren.

O Augusztus 18., csütörtök, 19 óra
Világ virágai – Több mint táncház. Helyi 
néptánccsoportok és nemzetközi csoportok 
bemutatkozása az Egyetem téren.

O Augusztus 18., csütörtök, 20 óra
Demjén Ferenc koncertje a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. 

O Augusztus 18., csütörtök, 22 óra
Pribojszky Mátyás Band – koncert a Cseh 
Sörkert stégszínpadán.

O Augusztus 19.–szeptember 15.
Varjú József fafaragó kiállítása a Nagyma-
csi Közösségi Házban.

O Augusztus 19., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 19., péntek, 10 óra
II. Nagymacsi kenyérünnep a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

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

O Augusztus 19., péntek, 18 óra
Koncert a Cseh Sörkert kisszínpadán. 

O Augusztus 19., péntek, 20 óra
Habana Social Club (Kuba) – koncert a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 19., péntek, 20 óra
P.A.S.O.: (ingyenes) koncert a Kossuth téren. 
A Pannonia Allstars Ska Orchestra idei lemeze, 
a Ghost Train nagyon jól sikerült: fajsúlyosabb, 
rockos, még akár punkos elemek is felfedez-
hetők a dalokban, ugyanakkor a könnyedebb, 
kifejezetten táncos dalaikat sem hagyták le 
az albumról. Erről a debreceni közönség is 
meggyőződhet. 

O Augusztus 19., péntek, 20 óra
AB/CD-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 20., szombat
IX. Karneváli Régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco parkolójában.

O Augusztus 20., szombat, 7.30
Karneváli felvonulás a Piac utcán és a Nagy-
erdei Stadionban.

O Augusztus 20., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.

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

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

O Augusztus 20., szombat, 16 óra
Karneváli fieszta. Debreceni tánccsoportok 
bemutatója a Nagyerdőn.

ÉJSZAKA AZ AGÓRÁBAN. Az élményközpont augusztus 18-án és 19-én az esti 
órákban fényjátékokkal várja az érdeklődőket
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O Augusztus 15., hétfő, 18 óra
Aznaposok-koncert a Cseh Sörkert stégszín-
padán.

O Augusztus 15., hétfő, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja. Márton László gitárművész hangverse-
nye  a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Augusztus 15., hétfő, 20 óra
A Kodály Filharmonikusok Debrecen kon-
certje a Kossuth téren. A műsorban felcsendül 
Berlioz Rákóczi-indulója, a Csillagok háborúja 
zenéje, Vivalditól A négy évszak (Nyár, III. 
tétel), Debussy–Caplet: Claire de lune, Händel: 
Tűzijáték-szvitje, Csajkovszkij: 1812 nyitánya, 
valamint A Karib-tenger kalózai filmzenéje. 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel.

O Augusztus 15., hétfő
20 óra: Lousiana Double-koncert, 22 óra: 
A Nyughatatlan koncertje a Cseh Sörkert 
kisszínpadán.

O Augusztus 16., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 16., kedd, 16 óra
Németre hangoló. Vidám német könyvklub 
10–18 éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 16., kedd, 16 óra
Tomi és Pepe: Garay Nagy Tamás és Mohos 
Péter gyermekműsora a Lurkó Ligetben.

O Augusztus 16., kedd, 17 óra
Csavar Színház (Csallóközi Vándorok, 
Felvidék):  Azördögbe!!! – mesejáték a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 16., kedd, 18 óra
Petruska koncertje a Cseh Sörkert stégszín-
padán.

O Augusztus 16., kedd, 20 óra
Kiele Swing Cats-koncert a Cseh Sörkert 
kisszínpadán.

O Augusztus 16., kedd, 20 óra
A Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertje 
Gájer Bálinttal a Kossuth téren.

O Augusztus 16., kedd, 22 óra
Ed Philips & The Memphis Patrol: Elvis 
Live! – koncert a Cseh Sörkert stégszínpadán.

O Augusztus 17-éig
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 17., szerda, 10 óra
Te is lehetsz indián! – szünidei kalandozás 
játékkal, mesével és kézműveskedéssel a Méli-
usz Könyvtárban.

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

O Augusztus 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 14., vasárnap, 17 óra
Kovács Tamás Band-koncert a Cseh Sörkert 
stégszínpadán.

O Augusztus 14., vasárnap, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztivál-
ja: Csorba Gergő gitárművész hangverse-
nye a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Augusztus 14., vasárnap, 20 óra
Frank Sinatra – A hang. Egy életmű dalban 
és táncban az ExperiDance Production és a 
Békéscsabai Jókai Színház közös előadásában a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 14., vasárnap, 22 óra
Mystery Gang – koncert a Cseh Sörkert Stég-
színpadán.

O Augusztus 15., hétfő, 16 óra
Boka Gábor: János vitéz hiteles története 
képekben elbeszélve a Lurkó Ligetben.

O Augusztus 15., hétfő, 17 óra
Méhes Caba és a Brass In The Five: A Réz-
erdő lakói – Egy rézfúvós kvintett és egy 
zseniális pantomimművész a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.
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O Augusztus 23., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 23., kedd, 16 óra
Németre hangoló. Vidám német könyvklub 
10–18 éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 24., szerda, 17 óra
Vidd hírül, hogy élünk: Barta Gábor és 
Barta Georgina Kata természetfotóinak 
kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 25., csütörtök, 16 óra
Angolra hangoló. Vidám angol könyvklub 
10–18 éveseknek a Méliusz Könyvtárban. 

O Augusztus 26-áig
A kösöntyű ékszerkészítő pályázat díj-
átadó ünnepsége és a 2015. évi győztes, 
Faragó Tímea kiállítása a Tímárház Készmű-
vesek Házában.

O Augusztus 26., péntek
Állatkertek éjszakája a Debreceni Állat-
kertben.

O Augusztus 26., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

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

O Augusztus 27., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Augusztus 27., szombat, 10 óra
Ericsson SzerCODE Challenge 2016 az Agóra 
Tudományos Élményközpontban. Össze tudod 
hozni a szekrény mélyén lapuló régi ruhád egy 
padláson porosodó elektronikai eszközzel? 
A gyerekek együtt barkácsolhatnak a fogla-
lkozáson, vagy megmutathatják az ötleteiket, 
amivel akár nevezhetnek is a döntőbe a Kutatók 
Éjszakáján. A résztvevők „okos” ruhákat és 
kiegészítőket készíthetnek az Agóra foga-
dóterében!

O Augusztus 27., szombat, 15 óra
Szomszédünnep a Gábor Áron utcában.

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

O Augusztus 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Augusztus 27., szombat, 18 óra
Aquaticum-nyár. Desperado-koncert az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

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

O Augusztus 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 20., szombat, 19.30
Karneváléj. Örömünnep a Nagyerdei Sta-
dionban.

O Augusztus 20., szombat, 22 óra
Tűzijáték és utcabál Freddie-vel (A Dal 
idei győztesével) az Egyetem téren.

O Augusztus 21., vasárnap,
Virágkocsi-kiállítás a régi városháza előtt.

O Augusztus 21., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 21., vasárnap, 20 óra
Dél-Korea színei. Pocheon Municipal Folk 
Art Company – a dél-koreai tánccsoport 
műsora a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 22–26.
Zoológiai szaktábor a Debreceni Állatkert-
ben.

O Augusztus 22., hétfő, 10.30
Sporttáboros gyerekek találkozója debre-
ceni olimpikonokkal. Játékos foglalkozás a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

www.farmerexpo.hu
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25. Jubileumi Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás
2016. augusztus 18–21.

FARMER-EXPO
25
ÉVE

A 25. Jubileumi Farmer-Expo immár negyed százada az agrárágazat 
szakembereinek találkozóhelye.

Közel 300 kiállító számos terméke várja a látogatókat!

Szakmai konferenciák: Agrárfórum, Előadások az aktuális zöldség-gyü-
mölcs technológiákról, Sertésfórum

Élőállat bemutatók: szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi. Látványos 
tenyészállat felvezetés, show bírálat és tenyészállat árverések

Válogathat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara programjaiból!

Kenyérszentelő ünnepség (Magyarok kenyere program)

Gazdag közönségprogramok színesítik a kiállítást

Helyszín: Debreceni Egyetem Agrár KIT
(Db. Böszörményi út 138.)
Nyitva: 10.00 - 18.00 óra között

Szeretettel várjuk

Látogatóinkat!
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SZÉP ESTÉKET, DEBRECEN! Az évadnyitó gála augusztus 27-én 18 órától kezdődik 
a Csokonai Színház nagyszínpadán. A nézők az új szezon előadásaiból láthatnak 
majd izgalmas válogatást. (Műsoron marad a Rómeó és Júlia is!)

O Augusztus 27., szombat, 20 óra
A Vajda Lajos Stúdió filmjei szombaton-
ként a Modemben. ef Zámbó István: Rend a 
lelke mindennek (1993).

O Augusztus 28., vasárnap
Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco parko-
lójában.

O Augusztus 28., vasárnap
Nyárbúcsúztató az Agórában. Naptávcső, 
papírsárkányok, elektromos kütyük, bota-
nikuskert-expedíció – A nyári szünet utolsó 
vasárnapján különleges programokkal és 
kedvezményes belépőjeggyel vár mindenkit 
az Agóra.

O Augusztus 28., vasárnap, 10 óra
Idesüss a Figurásra! Évadnyitó családi 
nap az Emlékkertben a Vojtina Bábszínház 
szervezésében.

O Augusztus 28., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 30., kedd 
Emlékvonat a Zsuzsi Erdei Vasúttal. 

O Augusztus 30., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 30., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 30., kedd, 16.30
Velünk élő nemzetiségek. Ani, az ezeréves 

örmény főváros – kiállítás és könyvbemutató a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 31., szerda
Programok a digitális planetáriumban.  
A Földtől a világegyetemig – az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontban.

O Szeptember 1–15.
Menyhárt József grafikus és festőművész 
kiállítása, születésének 125. évfordulója alkal-
mából, az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 1., csütörtök, 16 óra
Voloncs Erzsébet: Az igazság bennünk él 

című könyvének bemutatója a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 1., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 2., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről, az Ifjúsági Házban.

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

O Szeptember 2., péntek, 14 óra
Nefelejcses kirándulások. Beszámolók 
a tagok utazási élményeiről a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 2., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 3., szombat 
Csillagles a Zsuzsi erdei vasúttal. 

O Szeptember 3., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Szeptember 3., szombat,  14 óra
VI. családi városrészi utcabál a Szabó Lő-
rinc, az Akadémia utca és a Kosztolányi Dezső–
Babits utcai körforgalomig terjedő szakaszán.

O Szeptember 3., szombat,  14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Szeptember 3., szombat, 18 óra
A Vajda Lajos Stúdió filmjei szombaton-

FARMEREXPO. Augusztus 18–21. között immár 25. alkalommal nyitja meg kapuit a 
látogatók előtt a színvonalas rendezvény

www.farmerexpo.hu
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O Szeptember 6., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Szeptember 6., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 6., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 6., kedd, 17 óra
Az elrejtett birodalmi isten: Ámon és 
Théba felemelkedése a Belvárosi Közösségi 
Házban. Előadó: Berényi Ibolya 

O Szeptember 7–16.
Mester és tanítványa. A Hajdú-Bihar Megyei 
Népművészeti Egyesület Mesterségbeli 
kiállítása a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 7., szerda, 16 óra
Egy ágyon, egy kenyéren.  80 éves lenne 
Ratkó József. Erdélyi Márta és Erdei Sándor 
estje a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8., csütörtök
Kántor Ágnes kortárs festőművész Arit-
mia című kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Szeptember 8., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 8., csütörtök, 17 óra
Szüretre való felkészülés a Csapókerti 
Közösségi Házban. Előadó: Pető József borász.

O Szeptember 9., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 9., péntek, 10 óra
Itt van az ősz. Játszóházi foglalkozás 
óvodásoknak a Kismacsi Közösségi Házban.

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

O Szeptember 9., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 9., péntek, 17.30
Aranyosi Ervin költő író-olvasó találkozó-
ja, mely a szeretet és a mosoly jegyében 
zajlik. Az Élő irodalom – Élő könyv műhely 
bemutatója az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 10., szombat
Csoportos Barázdaság- és Blahaluisiana-
koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 10., szombat
Zsuzsi erdei vasút futógála a Zsuzsi erdei 
vasút szervezésében. 
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ként a Modemben. feLugossy László: Éljen a 
világ, és táguljon! (1991).

O Szeptember 4., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 5., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 5., hétfő, 14 óra
A Pikk Dámák zenés szórakoztató műsora 
a belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 6.–október 8.
Csodák a Hortobágy mellyékén. Szemel-
vények a Hortobágy természeti értékeiből – 
Szilágyi Attila természetfotó-kiállítása a Józsai 
Közösségi Házban.

O Szeptember 6., kedd
Jazzbarátok köre. Program a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Szeptember 6., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 6., kedd, 10 óra
Jubileumi kiállítás-megnyitó az 50 éves a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
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Aquaticum-nyár. Desperado-koncert az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben 
augusztus 27-én

O Szeptember 10., szombat, 8.30 óra
Használt ruhák és kiegészítők börzéje a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 10., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Szeptember 10., szombat, 10 óra
Becsengettek. Kézműves játszóház a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 10., szombat, 14 óra
Őszköszöntő családi nap az Ondódi Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Szeptember 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 11., vasárnap
Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco parko-
lójában.

O Szeptember 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Szeptember 12., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 12., hétfő, 14 óra
Biztonságunkért. Rendőrségi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 13., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 13., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Szeptember 13., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 13., kedd, 17 óra
Lovak és paripák. Kövesi Eszter fotókiállí-
tása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 13., kedd, 19.45
Egy este Puccinivel. Jonas Kaufmann kon-
certje a milánói Scalából az Apolló moziban.

O Szeptember 14., szerda, 17 óra
Versbarátkör. Verses bakik a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 14., szerda, 18.30
Inspiráció! Majd helyett MOST, a pillanat 
értéke. Az Élménysorozat keretében Hozleiter 
Fanny Mosolyka előadása a Lovardában.

O Szeptember 15., csütörtök, 16 óra
A homokkerti kertbarátkör évadnyitó 
találkozója a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 15., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 15., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen: mentálhigiénés előadás-
sorozat a Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 15., csütörtök, 19 óra
Kubota Sayaka (Japán) zongorahangver-
senye a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-teremében.

ELŐZETES
O Szeptember 19., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 19., hétfő, 14 óra
„Őszi vegyes” Ki mit tud? a Belvárosi Közös-
ségi Házban. 

O Szeptember 20., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 20., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 21., szerda
Gondolatok a világ és az ember teremté-
séről az Újkerti Közösségi Házban. Domokiné 
Tóth Mária reikimester-tanár előadása az Élet-
reform Egyesület szervezésében. 

O Szeptember 22., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 27., kedd, 10 óra
Galagony-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 27., kedd, 17 óra
Szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 29., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

Az antikvitás arcai. Válogatás a múzeum 
antik gyűjteményeiből és a római császárkor 
korai időszakából származó barbár temető 
régészeti leleteiből
– Déri Múzeum, augusztus 28-áig

Bronzkori hétköznapok hősei 
– Déri Múzeum, 28-áig

Kötőanyag nélkül. Keresztmetszetben a 
pasztell 
– Kölcsey Központ, 28-áig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:
Őseink hite 
– kiállítás a Szent Anna székesegyházban.

Álmodó magyarok  
– Történetek Debrecen irodalmából
Állandó kiállítás a Debreceni Irodalom Házában, 

a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
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Idén 50 éves a debreceni virágkar-
nevál. Jubileumok idején érdemes 
felidézni a kezdeteket: mikor, kik 
és miért rendezték először a mára 
Magyarország egyik legnagyobb, 
legismertebb rendezvényének szá-
mító virágkarnevált. A fennmaradt 
dokumentumok szerint az 1900-
as évek legelején a Debreczeni 
Polgári Kerékpáros Egyesület ren-
dezett országos kerékpárversenyt 
a városban egy nagyszabású 
virágkorzó kíséretében, pár évvel 
később pedig a Debreceni Mentő 
Egyesület szervezett virágkocsi-
korzót, melynek bevételből mentő-
kocsit vásároltak. 

Több mint száz év elteltével 
sok minden változott Debrecen-
ben, a helyiek kerékpárszeretete 
azonban töretlen. Ennek bizonyí-
téka nemcsak a folyamatosan 
bővülő városi kerékpárút-hálózat, 
az egyre több kerékpáros, hanem 
az augusztus 20-i virágkarneváli 
menetet felvezető virágdíszes 
kerékpáros felvonulás is. A 2009-
ben hagyományteremtő szándék-
kal indult kerékpáros karnevál az 

Két keréken, virágok között
elmúlt években a fesztivál egyik 
legnépszerűbb kísérő rendezvé-
nyévé nőtte ki magát, melyen 
évről évre közel ezer helyi kerék-
páros teker. Ehhez idén is csat-
lakozhat bárki, aki vállalja, hogy 
virágokkal díszített kerékpárral 
végigkerekezi a karneváli útvona-
lat. Jelentkezni egyénileg, illetve 
cégek, intézmények, egyesületek, 
alapítványok képviseletében lehet 
augusztus 15-éig a Tourinform-
irodában. 

Aki nemcsak felvonulni, de 
nyerni is szeretne, annak érdemes 
a felvonulás végén fotón is meg-
örökíttetnie magát vagy csapa-
tát, a szervezők ugyanis értékes 
nyereményekkel jutalmazzák majd 
azokat az egyéni és csoportos 
résztvevőket, akiknek a fotói a 
legtöbb lájkot kapják az Irány 
Debrecen! Facebook-oldalon.

o lúdas matyi. 250 éve 
született Fazekas Mihály, 
Debrecen híres írója, költője, 
a Lúdas Matyi alkotója. Az ő 
emlékének tiszteletére mu-
tatjuk be minden idők egyik 
legizgalmasabb gyerekdarab-
ját, a Lúdas Matyit, különleges 
eredeti környezetben, még-
pedig úgy, hogy a nézők az 
alkotókkal együtt követhetik 
végig a különböző helyszí-
neket – nyilatkozta Dánielfy 
Zsolt, a darab rendezője. 

Mint ígérte, a közönség 
megnézheti, megfoghatja azt 
a hatalmas tölgyfát, amelyhez 
Döbrögit kikötötte a nép 
furfangos fia, Lúdas Matyi, 
megfordulhatnak Döbrögi 
kastélyában, láthatnak 
igazi hintót, igazi állatokat, és 
elvegyülhetnek egy korabeli 
piactér forgatagában is.

Játéktér lesz a kisszínpad, 
az Elvarázsolt kastély és a 
Vidámpark közepén lévő 
erdős-ligetes domb is.

Lúdas Matyi története a 
karneváli héten, augusztus 
18-án és 19-én lesz látható 10 
és 15 órakor, közötte sok játék 
és szórakozási lehetőség várja 
az Állatkertbe és a Vidám-
parkba látogatókat.

Az előadásban – a Csoko-
nai Színház színészei mellett – 
debreceni és a város környéki 
települések civil szervezetei is 
közreműködnek. n

bővebb információ: 
tourinform-iroda
piac u. 20.,  (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu
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Kézműves 
mesterségek

Három székláb
A Kaláka legkedveltebb 
gyerekdarabjaiból álló műsor 
kifejezetten óvodásoknak és 
kisiskolásoknak szól. 

A Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon augusztus 13-án 
18 órakor kezdődő előadásban 
felhangzanak – többek között 
– Kányádi Sándor, Weöres 
Sándor, Tamkó Sirató Károly, 
Móra Ferenc, Hajnal Anna 
verseire írott dalok. Emellett 

a sokak által kedvelt lemezek 
(A pelikán; Nálatok laknak-e 
állatok?; Az én szívemben bol-
dogok a tárgyak; Bőrönd Ödön) 
közismert és népszerű darabjai 
is megelevenednek.

A Kaláka muzsikusai bemu-
tatják érdekes hangszereiket, a 
gyerekek pedig együtt énekel-
hetnek, verset mondhatnak, és 
még közösen muzsikálhatnak is 
velük. n

o kötőAnyAg nélkül. Nem könnyű, de annál látványosabb a pasztelltechnika, melynek 
komoly hagyománya van a cívisvárosban. Tizenkét debreceni művész 2003-ban alakította meg 
a Pasztellfestők Egyesületét, mely mára közel negyven – hazai és határon túli – alkotót számlál. 
A Kölcsey Központ augusztus 28-áig látogatható tárlata a 20. századi magyar pasztellfestészet 
legnagyobbjainak képeiből kínál reprezentatív válogatást. Képünkön Potyók Tamás Ballagók 
című munkája. n

Új klubok és szakkörök indulnak 
szeptembertől a Tímárházban. 

A szervezők célja, hogy a lehető 
legszélesebb korosztályi körben 
hintsék el a kézműves mestersé-
gek iránti érdeklődést, lehetőséget 
teremtve arra, hogy akit érdekel, 
az akár hobbi szinten, akár komo-
lyabban elmélyülhessen egy-egy 
mesterség tanulmányozásában.

A ma aranykorát élő kézimun-
kázás, a kötés és horgolás sokak 
kedvenc időtöltése: kéthetente 
szombat délelőttönként 10-től 
a Fonalda Klubban Juhosné Atyi 
Marianna mutat be csodaszép 
mintákat, kötési és horgolási 
technikákat. 

A Tűz-Tér szakkörben Gyöngy 
Enikő az ötvös-zománc műves-
séget tanítja majd heti rendsze-
rességgel a mesterség fogásait 
fiataloknak, felnőtteknek.

Újra lehet jelentkezni a 120 
órás népi játszóház-vezetői 
képzésre, az Útban a mesterségek 
felé címen futó kurzus keretében 
pedig a fazekasság, bőrműves-
ség, csuhéfonás, fajátékkészítés, 
szövés-fonás tudományában 
mélyedhetnek el az érdeklődők. 

bővebb információ: 
tímárház
nagy gál istván u. 6.
telefon: (52) 321–260
timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
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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

32

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

o kErTéSz MiHáLy-TErEM

Aug. 11–17. 15.45-től és 17.45-től A kis kedvencek titkos élete 
(13-án és 14-én 13.45-től is)

Aug. 11–17. 19.45-től  suicide squad – öngyilkos osztag

Aug. 18–24. 15.45- től és 17.45-től  A kis kedvencek titkos élete 
(20-án és 21-én 13.45-től is)

Aug. 18–24. 19.45-től  suicide squad –  öngyilkos osztag

Aug. 25–31. 15.45- től  A kis kedvencek titkos élete 
(27-én és 28-án 13.45-től is)

Aug. 25–31.17.45-től  A barátságos óriás

Aug. 25–31. 20 órától  suicide squad – öngyilkos osztag

o soós imre-terem

Aug. 13–14. 13.30  A kis kedvencek titkos élete

Aug. 11–17. 15.30-tól és 18 órától  suicide squad

Aug. 11–17. 20.30-tól  A zátony

Aug. 18–24. 18 órától  suicide squad – öngyilkos osztag

Aug. 18–24. 16.15-től  elliott, a sárkány 
(20-án és 21-én 14.15-től is)

Aug. 18–24. 18.15-től és 20.15-től  Haverok fegyverben

Aug. 25–31. 17.30-tól  A kis kedvencek titkos élete

Aug. 25–31.15.15-től  A barátságos óriás

Aug. 25–31. 19.30-tól  ben Hur

o DeésY aLfréD-terem

Aug. 11–17. 16.15-től  Micsoda spanyol éjszaka! 

Aug. 11–17. 18.15-től  Rossz anyák 
(14-én és 15-én 14.15-től is)

Aug. 11–17. 20.15-től  Jason bourne

Aug. 18–24. 18.30-tól  elliott, a sárkány

Aug. 18–24. 16.30-tól  sing street 
(20-án és 21-én 14.30-tól is)

Aug. 18–24. 20.30-tól  A zátony

Aug. 25–31. 15.30-tól és 20.15-től  Haverok fegyverben

Aug. 26–31. 18 órától  elliott, a sárkány 
(27-én és 28-án 13.15-től is )

A kis kedvencek titkos élete

A srácok (Jonah Hill és Miles Teller) egy lepukkant 
kis szobában élnek Miamiban. Váratlanul az ölükbe 
pottyan a szerencse, és aláírnak egy háromszáz-
millió dolláros szerződést: vállalják, hogy fegyvert 
és muníciót szállítsanak Afganisztánba. Ezzel 
elképesztő bonyodalmakba keverik magukat. Orosz 
fegyverkereskedők, albán gengszterek, washingtoni 
politikusok keringenek körülöttük Todd Phillips (Cool-
túra, Másnaposok) filmjében.

Zseniális. Ez volt az első reakciónk, amikor jó egy 
évvel ezelőtt láthattuk az egész estés animációs 
film trailerét. Fergeteges, szórakoztató, vicces. Így 
soroltuk a jelzőket, pedig magáról az igazi törté-
netről semmi nem derült ki még akkor. Nos, a film 
itt van a mozikban. Hősei kutyák, macskák, kanárik 
és egyéb házi kedvencek. A főszereplő pedig Max, 
a kistermetű kutyus, akinek felfordul az élete, 
amikor gazdája hazahoz egy nagy mamlasz keverék 
kutyát…

Nem könnyű Pete élete: örökbefogadták, de új szü-
lei ki nem állhatják őt. A fiatal árva egy világítóto-
ronyban keres menedéket, ahol egy különleges pár 
lakik, akik háziállatként egy kissárkányt tartanak. 
A fiú itt kifújhatja magát, de nem nyugodhat meg 
sokáig, mivel nevelőszülei előbb-utóbb rátalálnak. 
Látványos film olyan színészekkel, mint Bryce 
Dallas Howard, Robert Redford, Karl Urban, Wes 
Bentley.

Elliott, a sárkány

Haverok fegyverben

Filmek az Apollóban

Augusztusi filmkavalkád



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszélyes anyajegyek!

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

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

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket augusztus 26-áig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a Debrecen TV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a  
Debrecen Televízió filmjéből,  

a Krisztus vándorai című alkotásból  
sorsolunk ki két DVD-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Nagy Ilona (Kassai út) 
Dr. Takó Lajos (Széchenyi u.)



Karneváli hét
Lurkó Liget, épüLetvetítés, koncertek gaLiba-fesztiváL

augusztus 20. 
karneváL, tűzijáték, utcabáL

2016.
aug. 11 –
szept. 8.

Debreceni korzó
Információs kiadvány
2016. augusztus 11. – 
szeptember 8.

 Lapigazgató: Dr. Szabó József
 Kiadó: Debrecen Városi Televízió kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
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 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.
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Hamarosan indul az új évad, már kaphatók a bérle-
tek. Idén is lesz mese- és ifjúsági bérlet. (Két ill. 
három darabbal.) A középiskolásoknak négy-öt elő-
adást kínál a színház, az egyetemistáknak hatot.  
A két kiemelt bérlet (Csokonai és Thuróczy) 
kilenc előadást tartalmaz majd, míg a többi 
felnőttbérletház hat-hét produkciót.

A népszerű „à la carte” rendszerű szabadbérlet is 
megtartotta megszokott négy-, illetve hatelőadásos 
összetételét. 

Nem emelkednek a jegy- és bérletárak, illetve a 
jól ismert kedvezmények is megmaradnak. A diáko-
kat és nyugdíjasokat továbbra is 10, a csoportokat 
20 százalékos engedmény várja. A 40 százalékos 
kedvezményt az érintettek idén is felhasználhatják. 

A jegypénztár a (52) 455-075-ös, a szervezési 
osztály munkatársai a (52) 413-565-ös számon, 
vagy a szervezes@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen 
érhetők el. n

o bUli A kOssUtH téRen. A Pannonia Allstars Ska Orchestra 
augusztus 19-én este ad fergeteges koncertet a debreceni belvárosban.

Elkezdődött a bérletárusítás
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