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Karnevállal és 
méltósággal
Zenés esték, színházi előadások jóvoltából élettel telik 
meg a régi városháza hangulatos, hatalmas fák lomb-
jaitól árnyas belső udvara augusztusban. A közelgő 
dzsessznapok fellépői is valódi nemzetközi fesztivált 
ígérnek: szeptember első napjaiban immár 40. alka-
lommal élvezhetjük e muzsika felszabadító erejét.

Minden esztendő nyárutójának azonban a legjelentő-
sebb debreceni – egyben országos és határainkon is 
túlmutató – eseménye a virágkarnevál. Természetes, 
hogy idén a virágkocsik kompozícióiban tükröződik 
majd Debrecen mezővárossá válásának 650. évfordu-
lójának gondolatköre is. Nagy büszkeség számomra, 
hogy ez a kiemelkedő jubileum az év első felében ösz-
szekapcsolódhatott Magyarország uniós elnökségével, 
és a cívisváros az Európai Unió székhelyén, Brüsszel-
ben is bemutathatta kulturális életének sokszínűségét 
és gazdagságát.

A virágkarneválon feltűnő történelmi jelenetek azonban 
nem csupán a város múltjára emlékeztetnek. Minden 
eddiginél erősebb ugyanis a kapcsolódás államala-
pító Szent István királyunk ünnepéhez, hiszen ez a 
nap szimbolizálja a Kárpát-medence magyarságának 
összetartozását is. Az elmúlt közel száz esztendőben 
ez sosem lehetett annyira erős, mint most, a kettős ál-
lampolgárság könnyített felvételének lehetősége révén.

Debrecenben az elkövetkező hetek során nagyon gaz-
dag programkínálat várja a városba érkező vendégeket 
és az itt élőket. Kívánom, az önfeledt szórakozáson túl 
jelentse a virágkarnevál a történelmi hagyományok 
méltóságteljes ápolásának, s magyarságunk maga 
teljességében való megélésének ünnepét is!

Kósa Lajos 
polgármester
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Korzó-buli!
Bemutatkozik információs kiadványunk, a 
Debreceni Korzó! Mindenkit várunk augusztus 
17-én 16 és 20 óra között a Baltazár Dezső 
téren. A MODEM ledfalán levetítjük a Borz-
ontorz című filmet, fellépnek mazsorett- és 
karneváli csoportok , tervezünk sok-sok játékot 
apró nyereményekkel, lesz léggömbosztás , 
kézműves-foglalkozás  – a gyerekeknek pedig 
még tortát is adunk!

„...egyre jobban hasonlít arra, amit nálunk  
szerencsésebb országokban korábban irigy-
kedve figyelhettünk...” 
(Interjúnk Somogyi Béla kultúráért felelős alpol-
gármesterrel a 6–7. oldalon olvasható.)
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Gyermekélet régen és ma 
O Tűnt időkbe kalauzolja játékos kedvű felnőtt, és érdek-
lődő kiskorú látogatóit a Tímárházban (Nagy Gál István 
u. 6.) látható tárlat. A kiállítás hajdani korok gyermekjá-
tékait mutatja be fotókon: kiderül, hogy a nagyi, meg a 
nagyi nagyija is gyerek volt annak idején...

Az alkotások szeptember 2-ig láthatók: hétköznapo-
kon 10–17, szombatonként 10–14 óráig (vasárnap és 
hétfő szünnap). A belépő felnőtteknek 300, gyerekeknek 
150 forint. 

Jeges örömök
O Jól jöhet pár hűs óra a hőségben is. A Jégcsarnok a 
Tócóvölgy szélén augusztus 6-án nyitott meg a közönség 
számára. Minden hétvégén (szombaton és vasárnap) 
három-három közönségkorcsolyázási blokkot tartanak: 
9–11, 15–17.30 és 18–20.30 óra között.

Tábortár
Még tart a nyár, még mindig van néhány 
tábor, ahol tartalmasan lehet eltölteni 
az időt – augusztusban is.

Augusztus 15–22. 
Gekko Nyári Tábor – Péterfia u. 39.

Augusztus 22–26. 
Judó önvédelmi tábor
Napraforgó tenisztábor (kezdőknek és 
haladóknak) – Kismacsi Közösségi Ház

Augusztus 22–26. 
Zoológiai szaktábor – Nagyerdei 
Kultúrpark

Tiszta udvar,
rendes ház

A nagyi, meg a nagyi nagyija 
is gyermek volt valaha – a 
Tímárház tárlatán régi idők 
fotóit láthatjuk

O Hosszabb szünet után 2002-ben indult 
újabb útjára az élhetőbb környezetért indított 
program a Kőr Dáma Egyesület koordinálá-
sában, a városi önkormányzat és az AKSD 
mellett több civil szervezet közreműködésé-
vel. Idén új fejezet kezdődik a szép porták 
versengésében: a díjazott házak és kertek 
(fotói) mind megtekinthetők lesznek a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében. Díjátadó: 
augusztus 15-én 16 órától.

Egy korábbi díjazott porta
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Lurkó-liget
Látványos és színes, kellemes 

időtöltést ígérő gyerekpa-
radicsom nyílik a Baltazár 

Dezső téren augusztus 17-től 
több napon át, délutánonként 

16–20 óra között.

Jegyek kaphatók a 
helyszínen, valamint 
előrendelhetők a 
klub e-mail címén 
2000 forintos áron. 
(A belépés 12 éves 
kor alatt ingyenes!) 
Bővebb információ: 
info@debrecen-
speedwayse.hu

Még nagyobb tűzijáték lesz!
Megszoktuk, hogy augusztus 20-án az esti felvonulást kö-
vetően évről évre óriási tűzijátékban gyönyörködhetünk. Idén 
a szokásosnál is látványosabb lesz ez a program. Az állami 
ünnepi rendezvények részeként Budapest mellett két vidéki 
helyszínen, Baján és Debrecenben is különleges égi parádéra 
lehet számítani. Koncepció ugyanis, hogy „az ország együtt, 
egy gondolat mentén ünnepeljen” –  idén az ország második 
legnagyobb városát ez is összeköti a fővárossal.

A három tűzijátékra fordítható keret bruttó 160 millió fo-
rint. Ebből a fővárosra 120 millió forintot szánnak, a bajaira 
és a debrecenire programra 20-20 milliót. Ami, figyelem-
be véve, hogy tavaly ennek az összegnek kevesebb, mint 
egytizedét fordította a pirotechnikai bemutatóra a Főnix 
Rendezvényszervező Kft., mindent felülmúlóan fantasztikus 
és páratlan látványosságot ígér Debrecennek.

Bővebben: Dehir.hu

Lóerők
viadala
Ismét felzúgnak és 
dübörögnek a gépek  
a Gázvezeték utcai 
salakmotor-stadion-
ban: augusztus 20-án 
16 órától a Nemzet-
közi Meghívásos Egyé-
ni Salak motor verseny 
keretében Debrecen 
Város Nagydíjáért  
folyik majd a  
küzdelem.



A jó termékhez kell a jó marketing
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Somogyi Béla  
szeret kertészkedni, rajong a 
kórusmuzsikáért, a képzőművé-
szetért, és nem csak hivatalból 
látogatja szívesen a kulturális 
intézmények programjait.  
Egy csésze kávé mellett kérdeztük 
Debrecen kultúráért felelős 
alpolgámesterét arról, milyennek 
látja e terület jelenét és jövőjét.

Épp a napokban gondoltam bele most, amikor 
a 42. virágkarneválra készülünk, hogyha nem 
is az elsőnél, de az első tíznél én már részese 

voltam e rendezvénysorozatnak – igaz, még gye-
rekként. Később is mindig mentem a karneválra, 
jól emlékszem, milyen volt, amikor a 90-es évek 
elején vittük a három gyerekünket a feleségem-
mel, s közben cipeltünk egy szobalétrát is az Egye-
tem sugárútra, mert a három gyereket már nem 
tudtam egyszerre a nyakamban tartani... Bár most 
vezetőként az én felelősségem is a rendezvény 
sikere, alapvetően ugyanúgy várom, s próbálok 
„civilként” részt venni benne, mert nem szeretném 
azzal terhelni az élményeimet, hogy azt figyeljem, 
mit és hogyan kell csinálni...

O Debrecen kulturális élete sokat változott 
az elmúlt évtizedben: merre tart ma?

Amikor 1998-ban a jelenlegi városvezetés át-
vette az irányítást, Debrecen közművelődését és 
rendezvényeit egy megyei intézmény szervezte. A 
városnak csak annyi szerepe volt, hogy a költség-
vetésből egy bizonyos összeget átutalt, de a prog-
ramok szervezésében nem vett részt, nem szólt 
bele... Ebből a polgárok nem feltétlenül éreztek 
sokat akkor, de ma már inkább tapasztalhatják, 
hogy a város a saját kezébe vette a saját kultu-
rális életének a megszervezését. Sikerült egy új 
szerkezetet és a hozzá szükséges infrastruktúrát 
kialakítani, miközben épületeiben, környezetében is 



A jó termékhez kell a jó marketing

„Az interneten felnövők-
kel is meg kell találni a 
kapcsolatot, hogy olva-
sóvá, színházlátogatóvá, 
zenehallgatóvá neveljük 
őket. A kultúra szocializá-
ciós folyamat is, a hozzá 
fűződő viszonyt a csa-
ládból és a környezetből 
szívhatjuk magunkba.”
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sokat változott a város. Amikor átalakult 
a főtér, igyekeztünk bekapcsolni a város 
életébe. 2001-től tíz évig Cívis Korzónak 
hívtuk az itteni nyári rendezvényeket. Most 
az átalakítás újabb fejezetéhez értünk: a 
Hal köz, a Református Emlékkert, a Csapó 
utca elején kialakult új, intimebb terek 
kisebb közösségek számára is alkalmasak, 
itt nemcsak olyan programok jelenthet-
nek meg, amelyek egy nagy közönséget 
egységesen tudnak kiszolgálni, hanem 
rétegigényeket is képesek kielégíteni akár. 
Az ehhez szükséges egyéb szolgáltatá-
sok – gasztronómia, kávéházak, teraszok 
a városban – pedig egy olyan kulturális 
szokásrendszert kezdenek kialakítani, 
amely már egyre jobban hasonlít arra, 
amit nálunk szerencsésebb országokban 
korábban irigykedve figyelhettünk... 

O Milyen tervei vannak augusztusra? 
Mire mondja, hogy semmiképpen ne 
hagyjuk ki?

A virágkarnevál már itt van, szinte egy lé-
legzetvételnyire. Még előtte, 18-án a Mo-
demben nyílik egy izgalmas multimediális 
kiállítás, a szokásos programkavalkádot 
pedig tovább színesíti 20-án a nemzetközi 
hőlégballonverseny. Aztán ráfordulunk 
a dzsessznapokra, ami szintén olyan 
rendezvénye a városnak, amit már sokszor 
temettek, de túlélte a maga ciklikusságá-
val, mert van igény erre a fajta muzsikára. 
Ahogy közeledünk az ősz felé, folytatódik 
Debrecen városi rangra emelésének 650. 
jubileumi ünnepségsorozata. 

O Mi az, amire igazán büszke lehet a terület felelő-
seként?

A Csokonai Színház bebizonyította, hogy át lehet lépni a 
város határait: szép fesztiválsikereket értek el előadása-
ikkal, a párizsi, az oroszországi vendégjáték pedig nem 
csak szakmai, hanem marketingsiker is volt, jó hírét vitte a 
városnak. Több tízezren jöttek Budapestről Debrecenbe, s 
váltottak belépőt a Modem tárlataira is. A zenekar esetében 
is azt kértem az új ügyvezetőtől, próbáljunk hasonló útra 
lépni. Nem véletlen, hogy az országosan elismert Kodály 
Kórus esetében elhangzott Kocsis Zoltán szájából – aki 
érdemtelenül nem szokta osztogatni a dicséreteket –, hogy 
ez egy világszínvonalú kórus. Legyünk erre büszkék, és 
próbáljuk meg eladni – a jó termék mellé teremtsük meg a 
jó marketinget. 



O Sokan választják augusztus 20-án 
a híres hortobágyi hídivásárt. Nem-
csak nézelődni, vásárolni lehet itt: 
több program is színesíti a kínálatot. 

Délelőtt 10 órakor kezdődik a 
pásztortalálkozó, 11-kor lesz A pász-
torfiú szobrának megkoszorúzása, 
majd Boka Gábor és színtársulatának 
vásári komédiáit láthatja-hallhatja 
a nagyérdemű. A vásár muzsikásai 
a Bakator, Bürkös, Igricek, Pergő 
népzenei együttesek és a Hajdúsági 
cigányzenekar lesznek. Délután a vízi 
színpadon folytatódik a programok 
sora: 16.30-tól a Hortobágyi Népdal-
kör lép fel. 17 órakor kenyérszentelés 
következik, majd 17.30-tól Szalonna 
és bandája ad koncertet. 

Irány a Szeged utca
O Nem csupán a belváros és környéke kínálja a 

kellemes időtöltés lehetőségét a debrecenieknek: megér 
egy kis kirándulást a SzUSz is – azaz a Szeged Utcai 

Szabadidőpark is. A Lenz-telepen, kellemes és szép 
környezetben lévő horgásztó az elmúlt 6 esztendő alatt 
mára 5 hektáros szabadidőparkká nőtte ki magát. Akár 
családi és baráti, akár céges rendezvényeknek is remek 

helyszíne lehet, de alkalmas esküvők vagy születés-
napok megünneplésére is. A területen található ingye-
nes parkoló, magyaros étterem, salakos futballpálya, 
strandfoci- és strandröplabda-pálya, játszótér, fedett 

gyermekjátszóház, jakuzzipark és kisebb-nagyobb  
(12-40 személyes!) filagóriák.

Hortobágyi hídivásár

Cívisvárosi hangulatok
Középiskolásoknak hirdet fotópályázatot a Debreceni 

Művelődési Központ. A Debrecen képekben pályázat célja a 
város építészeti örökségének, kultúrájának, környezetének és 
hangulatának bemutatása. 

A pályázatra debreceni középiskolás diákok jelentkezhetnek 
fejenként legfeljebb 5 darab A4-es vagy A3-as méretű, színes 
vagy fekete-fehér, hagyományosan laborált vagy nyomtatott 
képpel. (A hátoldalon fel kell tüntetni a kép címét, az alkotó 
nevét, címét, e-mail elérhetőségét.) 

A pályamunkákat az Újkerti Közösségi Házba (Jerikó u. 
17–19.) kell eljuttatni szeptember 15-ig. A legjobb alkotók tár-
gyjutalomban részesülnek, a zsűrizett művekből a tervek szerint 
kiállítás nyílik a Kölcsey Központban. 

Bővebb informácó: (52) 439-866 
lakatos.szilvia@debrecenimuvkozpont.hu.
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Augusztus 17. 
(szerda) 10.00-19.00
5 kategória, 2 csúszda, 
egész napos családi szórakozás, 
izgalmas verseny, értékes díjak

Aquaticum Mediterrán Élményfürdő Debrecen

Támogatók:

9

A Debreceni Művelődési Központ intézményei 
nyáron is várják a látogatókat – az alábbi nyitva 
tartási rend szerint.
 
O A DMK Belvárosi Közösségi Háza (Kossuth 
u. 1.) június 14. és augusztus 31. között hétköz-
napokon 10–17 óra között, illetve programokhoz 
igazodva  tart nyitva. • (52) 413-939 •  
dmk@debrecenimuvkozpont.hu; 
O A DMK Újkerti Közösségi Háza (Jerikó u. 17-19.) 
augusztus 12-ig, valamint szeptember 1-9. között 
8-16 óráig tart nyitva, augusztus 15-31. között 
viszont zárva lesz az intézmény. • (52) 439-866 • 
ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu
O A DMK Homokkerti Közösségi Háza (Szabó 
Kálmán u. 68.) augusztus 1-26. között zárva lesz. • 
(52) 535-166 •  
homokkertikh@debrecenimuvkozpont.hu
O A DMK Józsai Közösségi Háza (Szentgyörgyfalvi 
u. 9.) június 25-től augusztus 31-ig 10 és 18 óra 
között tart nyitva (szombatonként zárva). Augusz-
tus 8–19. között viszont zárva tart az intézmény!
(52) 386-137 • jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
O A DMK Kismacsi Közösségi Háza (Napraforgó 
u. 1-3.) június 20. és szeptember 2. között 9–17 
óráig tart nyitva (hétköznapokon). Augusztus 8–19. 
között viszont zárva lesz. • (30) 5660-252 
kismacskh@debrecenimuvkozpont.hu
O A DMK Mű-Terem Galériája (Batthyány u. 
24.) hétköznapokon 10–18 óráig, szombatonként 
9–13 óráig látogatható. Vasárnap, hétfő szün-
nap. • (52) 532-836, (30) 663-3869 • mtgaleria@
debrecenimuvkozpont.hu 
O A DMK Tímárház – Kézművesek Háza (Nagy 
Gál István u. 6.) a nyári táborok idején hétköznapo-
kon 8-16 óráig tart nyitva. Szombaton és vasárnap 
zárva • (52) 321-260, (30) 618-9767 • 
timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu    

O Az Amerikai Kuckó/American Corner (Kossuth 
u. 1.) augusztus 8. és szeptember 2. között zárva 
tart. Nyitás: szeptember 5. • (52) 531-982 •  
debrecen@americancorner.hu 
O A Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely 
(Honvédtemető u. 36.) naponta 8–18 óra között 
látogatható. • (52) 342-668

Nyáron nincs minden nyitva

Sörtárlat – cseh és német 
csapoltsör-különlegességek 
mutatkoznak be a  
Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeum udvarán augusz-
tus 19–21. között
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Virágos
napok

A karneváli hét napjai egy-egy 
virág nevét viselik idén.  
Bármelyik napra, azaz bármelyik 
virágra is tekintünk, a kínálat  
pazarnak ígérkezik.

ESTIKE | augusztus 15., hétfő
16 óra, Kölcsey Központ:
Virágok harca – kaktuszkiállítás
Virágok képekben – fotókiállítás
Tiszta udvar, rendes ház – díjátadó

ORGONA | augusztus 16., kedd
19.30 óra, Kölcsey Központ:
Hass, alkoss, gyarapíts –  

komolyzene könnyedén
Kölcsey Ferenc-emléktábla-avató 

VIOLA | augusztus 17., szerda
16–20 óra, Baltazár Dezső tér:
Lurkó-liget – gyermekprogramok
20 óra, Kossuth tér:
Holdviola-koncert – 

Táncház 650 táncossal

PIPACS | augusztus 18., csütörtök
10–20 óra, Kölcsey központ:
Karneváli frizuraparádé
16–20 óra, Baltazár Dezső tér:
Lurkó-liget – gyerekprogramok
20 óra, Kossuth tér: 
Ricardo Salsa Club, kubai salsashow

KIRÁLYLILIOM | aug. 19., péntek
16–20 óra, Baltazár Dezső tér: 
Lurkó-liget – gyerekprogramok. Ven-

dégünk Cegléd városa. Jótékony-
sági Laska Fesztivál a Gyermekét-
keztetési Alapítvány javára

20 óra, Kossuth tér:
Queen Memorial Concert Show

Fókuszban a virágok – a 80 
éves Debreceni Fotóklub tagjainak műveiből nyílik tárlat 
augusztus 15-én a Kölcsey Központban. Itt az alko-
tókkal is találkozhatnak az érdeklődők 18 és 20 óra 
között, akik a természetfotózás rejtelmeibe is bevezetik 
a kíváncsiakat.

Kaktuszparádé – lehet nézelődni, 
vásárolni és tanácsokat is kérni a kaktuszok és pozsgá-
sok kiállításán és vásárán

Klasszikusok könnyedén
Liszt-év van, s ennek jegyében különleges koncertre 
számíthatnak a komolyzene hívei augusztus 16-án az 
5. születésnapját ünneplő Kölcsey Központban. Köz-
reműködik a Csokonai Színház kórusa, a Bányai Júlia 
Általános Iskola és AMI Lautitia gyermekkara, a Corpus 
Harsona Kvartet, Somogyi-Tóth Dániel és Sárosi Dániel 
orgonaművészek, Bódi Marianna, Haja Zsolt és Wágner 
Lajos operaénekesek.

Salsa szól - Forró karneváli hangulatot 
hoz Debrecenbe a Ricardo Salsa Club, a latin-amerikai 
zenei kultúra egyik kiemelkedő hazai képviselője. A 
koncert alatt debreceni salsaiskolák oktatói mutatják 
meg a közönségnek, hogy kell járni ezt a testet-lelket 
felpedzsítő kubai táncot.
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Igazi karneváli hangulatot varázsolnak, bárhol is 
lépnek a Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar és 
Majorette Együttes ifjú tehetségei. Augusztus 
16-án 17.30 órától a Baltazár Dezső téren láthatjuk 
őket. Az együttes művészeti vezetője Tóthné Ro-
zsályi Judit, a zenekar karmestere Fejes Márton.

Kitörölhetetlen része a rock-
történelemnek, bár Freddy 

Mercury halálát követően új 
sorlemezekkel nem igazán 

állhat elő a Queen. Rajongói 
számára azonban örök csoda. 

Augusztus 19-én este 20 
órától látványos és izgalmas 

utazás kezdődik a debre-
ceni Kossuth téren a Queen 

Memorial Concert Show 
jóvoltából olyan sztárokkal, 

mint Csengeri Attila, Csordás 
Levente, Hien, Koós Réka, 

Kovács Áron, Mészáros Árpád 
Zsolt.

Többféle irányzat elemei 
ötvöződnek a népzenével 
a Holdviola muzsikájá-
ban. Az együttes szép, 
modern zenéje és tánccal, 
színházzal, filmmel 
elegyített előadásmódja 
bizonyára sokakat vonz 
majd augusztus 17-én 
este 20 órától a Baltazár 
Dezső térre. S ha véget 
ér a koncert, akkor sem 
kell hazaindulni: a tervek 
szerint 21.30-kor veszi 
kezdetét egy különleges 
táncház a Debrecen város 
jubileumát is szimbolizáló 
650 táncossal.

Folytatódik a frizurashow az idei 
karneválon is. Nem minden hajkompozíciót 
ajánlhatunk a hétköznapokra is, de hát egy ilyen 
rendezvényen nem is ez a lényeg... Augusztus 18-
án 10 és 20 óra között tart a virágos hajkarnevál 
a Kölcsey Központban

Holdviola
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Virágkarnevál 
Debrecenben

Virágos reggelre ébredünk augusztus 20-án. 
Ennek a napnak a szimbolikus virágja a száz-
szorszép lesz, a vasárnapé pedig a nefejecs.

7.30, Bem tér – Országzászló-felvonás 
katonai tiszteletadással

8 óra – Kerékpáros felvonulás
8–12 óra – Karneváli menet – Virágkocsik, 

művészeti csoportok felvonulása
9 óra, Déri tér – Megyeszínpad – Bemutat-

koznak a megye amatőr együttesei
10–13 óra, Nagyerdei Stadion –
Élő kép és élő zene. Karneváli látványshow
10 óra, Békás-tó és környéke – Kerékpáros 

Korzó – kerékpáros- és családi prog-
ramok

14 óra, Fazekas-emlékkert –  
Koszorúzási ünnepség

14–18 óra, Nagyerdei Stadion – Virágkocsik 
közelről, a felvonuló virágkocsik kiál-
lítása

14.30, Déri tér – A Szent István-dombormű 
megkoszorúzása

15.30, óra, Nagyerdei Stadion – Tánc! Zene! 
Mulatság! A karneváli csoportok be-
mutatója

16 óra, Baltazár Dezső tér – Virágkötészet 
– virágköltészet. Virágkötő mesterek 
látványos bemutatója

16 óra, Salakmotor-stadion – Nem-
zetközi Meghívásos Egyéni 
Salakmotorverseny Debrecen Város 
Nagydíjáért

18 óra, Bem tér – Országzászló-levonás 
katonai tiszteletadással

20 óra, Piac utca – Virágkarnevál esti 
fényben

22 óra, Kossuth tér – Utcabál
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Ráadás
A karneváli ínyencségek 
 sora nem ér véget a 
szombat esti felvonulással, 
tűzijátékkal és utcabállal: 
másnap, augusztus 21-én 
igazi sztárparádé helyszíne 
lesz a Kossuth tér. A nép-
szerű zenei tehetségkutató 
műsorok csillagai, Keresztes 
Ildikó, Wolf Kati és Varga 
Viktor koncerteznek este  
20 órától.

Egész nap  
látogatható  
20-án
O Főnix Csarnok: Debreceni 
Autó-, Motorshow

O Debrecen és környéke:  
XXXI. Magyar Nemzeti Baj-
nokság és XI. Debrecen Kupa 
Nemzetközi Hőlégballon-
verseny

O Nagyerdei Kultúrpark:  
Magyarok vására – Hagyo-
mányőrzők és kézművesek
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Hangulatos kikapcsolódásra számíthatnak a könnyed, zenés 
szórakozás kedvelői. Augusztusban ismét élettel telik meg a 
régi városháza udvara esténként. A főszerepet a zene és a 
színház fogja játszani: lesz vígopera (Donizetti: Rita), komédia 
(Könnyű erkölcsök, Házasságlevél), lágy szaximuzsika  
(St. Martin) és zenés életképek sora (Vadmadár).

A kínálat pazar, innentől fogva csak az számít, hogy 
legyen az időjárás is kegyes...

Debreceni Nyári Színházi  
Esték – Zene és Színház  

(augusztus 9–29.)
A programok a régi városháza udva-
rán esténként 20 órától kezdődnek.

O Augusztus 9.
Gaetano Donizetti: Rita – vígopera 
az Opera Comica Lasagna Társulat 
előadásában
O Augusztus 14. és 15. (esőnap 16.)
Nino Manfredi – Nino Marino:  
Könnyű erkölcsök – komédia  
a Turay Ida Színház előadásában
O Augusztus 17. (esőnap 18.)
Harmónia – St. Martin és Benkő 
Péter közös estje
O Augusztus 24. (esőnap 25.)
Több mint koncert – Hernádi 
Judit estje
O Augusztus 26., 27. (esőnap 28.)
Ephraim Kishon: Házasságlevél 
– vígjáték a Száguldó Orfeum és a 
pécsi Horvát Színház előadásában
O Augusztus 29. (esőnap 30.)
Vadmadár – zenés életképek

Harmónia – St. Martin és Benkő Péter 
közös esten lépnek fel

Zene és színház
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Robogunk!
Jó lenne bízni abban, hogy a nehéz helyzet-
ben lévő hazai motorkerékpár-piacon ez az 
év végre meghozza a kibontakozást. Biztató 
jelek már tapasztalhatók – például a Yama-
hánál.

Ugyan 2010 nyarán jelent meg a piacon 
az FZ8-as, de már akkor is inkább 2011-es 
modellként harangozták be. A 800 köbcentis 
gép az FZ6-os helyébe lépett, annál sokkal 
komolyabb műszaki tartalmat hordozva. 
Újdonságnak számít a 125-ös Xmax és az 
ugyanekkora BW’s UBS robogó is. Az Xmax 
14 lóerőt, s valamivel 100 kilométer/óra 
fölötti sebességet teljesít, míg a BW’s ennél 
szerényebb képességű, de igen különle-
ges formavilágot képvisel. A már jól ismert 
YBR125-öst kissé átfazonírozták, s a nagyobb 
testvérhez, az YBR250-eshez hasonították. A 
10 lóerős erőforrás azonban régi maradt. 

A szerény újdonságok ellenére a piacot to-
vábbra is az újszerű, megkímélt használt mo-
torok uralják, míg a vadonatújak közül inkább 
a gazdaságosan üzemeltethető, mérsékelt 
fogyasztású, kis vagy közepes lökettérfogatú 
modellek a keresettebbek.

A FZ8 csábító, de inkább az olcsóbb, 
kevésbé torkos modellek a keresettek. 
(Bővebben: www.dehir.hu)



Az elmúlt évek sikereinek visszaiga-
zolása, hogy örömmel dolgoznak 
ismét a debreceni társulattal olyan 
európai rangú rendezők, mint Andr-
zej Bubien, Viktor Rizsakov és Silviu 
Purcărete. 

A színház nemzeti repertoárja is 
tovább bővül, hiszen a Bánk bán, 
a Hunyadi László, a Háry János, a 
Csongor és Tünde után színpadra 
kerül Az ember tragédiája is.

Szarka Tamás a Ghymes 
együttesből Mária eterna címmel 
írt musicalt a színháznak, Saint-
Exupéry szövegeinek adaptációjából 
is új darab születik, Borbély Szilárd 
költő pedig Jászai Mariról írt szín-
művet Ráckevei Anna számára. A 
gyerekeknek három előadást tervez 
a teátrum: a Momót, a Többsincs 
királyfit, valamint az Aladdin és a 
dzsinnek című mesejátékot.

W

    Világosabb
színekre váltanak
Még itt a nyár, de már küszöbön a Csokonai Színház következő évada. 
Klasszikus és kortárs szerzők darabjai egyaránt szerepelnek a kínálat-
ban: többek között Molière, Osztrovszkij és Madách, Albee és Viripajev, 
Puccini és Korngold, Benedek Elek és Borbély Szilárd művei. Az új évad-
ban 14 premier, s köztük 6 ősbemutató várja a nézőket.

Molière: Scapin furfangjai
Szarka Tamás: Mária Eterna
Osztrovszkij: Karrier
Aladdin és a dzsinnek
Madách Imre: Az ember  

tragédiája
Korngold: A halott város
Zalán Tibor–Mispál Attila– 

Újhelyi Kinga: Kóbor csillag 
(Saint-Exupéry)

Puccini: Bohémélet
Benedek Elek: Többsincs királyfi
Ivan Viripajev: Illúziók
Michael Ende: Momo
Látja Isten, hogy állok a napon 

(Hobo és Pilinszky)
Edward Albee: Peter és Jerry / 

Állatkerti történet
Borbély Szilárd: A nagy Jászai

PREMIEREK

„Az idei évadban  
derűsebb, világo sabb 
színekre váltunk  
anélkül, hogy  
felszínes szórakozást 
kínálnánk nézőinknek.” 

Vidnyánszky Attila

O Augusztus 3-tól 
kaphatók a Csokonai 
Színház 2011/2012-es 
évadjának bérletei.

O Bővebb információk:  
www.csokonaiszinhaz.hu



O SzEPT. 1., CSüTöRTöK

KöLCSEY KözPONT
NAgYTEREM
19.30 Szakcsi Lakatos Béla szóló-

koncertje
21.00 Chris Potter (USA) és a 

Budapest Jazz Orchestra
BÁLTEREM
17.00 Szabó Dániel Quintet
18.30 Jacek Namyslowski Quintet 

(PL)
20.00 Vertigo Quintet  

+ Dorota Barová (CZ)
BéNYI ÁRPÁD-TEREM
17.30 Tamarazene
18.30 Micheller Myrtill  

& Pintér Tibor
19.30 Bori Viktor & Szalay Gábor
MODEM-KERT 
Osztrák Jazz Est
20.30 Peter Rom Trio (A)  

& Sütő Márton
22.00 Andy Manndorff Trio (A)  

& Eichinger Tibor
BALTAzÁR DEzSő TéR
16.00 Debrecen Jazz Group
17.30 Peter Lipa Band (SK)

O SzEPT. 2., PéNTEK

KöLCSEY KözPONT
NAgYTEREM
18.00 The New Soul Band
19.30 Szakcsi Climate Change
21.00 Chano Dominguez Trio
BÁLTEREM
18.30 Luiza Zan (RO) – Gyárfás 

István – Berkes Balázs Trio
20.00 Trio Acoustic
BéNYI ÁRPÁD-TEREM
17.00 Kovács Linda & Orbán György
18.00 Thea Soti & Éder Ferenc
19.00 Lakatos Ágnes & Csuhaj 

Barna Tibor
MODEM-KERT
20.30 Váczi Eszter és a Quartet
22.00 Bin-Jip
23.00 DJ Zsuffa
BALTAzÁR DEzSő TéR
16.00 Egri & Pluto Active Electric 

Basses
17.30 Fusio Group
19.00 Fekete-Kovács Kornél Quintet

O SzEPT. 3., SzOMBAT

KöLCSEY KözPONT
NAgYTEREM
18.00 Harcsa Veronika Quartet
19.30 Pentti Lahti (F) – Süle László 
21.00 The Trio of OZ (USA)
BÁLTEREM
17.00 Gayer Mátyás Trio
18.30 Tzumo – Egri János – Csörsz 

Zoltán Trió
BéNYI ÁRPÁD-TEREM
16.00 Harcsa Veronika & Gyémánt 

Bálint
17.30 Lukács Eszter & Rieger Attila
19.00 Kertész Erika & Rátonyi 

Róbert
MODEM-KERT
20.30 SG5
22.00 Singas
23.00 DJ
BALTAzÁR DEzSő TéR
15.00 Rozsnyói Péter Trió
16.30 Tóth Sándor Quintet
18.00 Vasvári Pál és a Soul Six

O SzEPT. 4., VASÁRNAP

BALTAzÁR DEzSő TéR
11.00 Debrecen Dixieland Jazz Band
13.30 Cívis Big Band Debrecen & 

Tiba Sándor

Negyvenedjére 
szól a dzsessz40
O Szép, kerek jubileumhoz érkezett a Debreceni 
Jazznapok sorozata: szeptember 1–4. között im-
már 40. alkalommal érkeznek városunkba a műfaj 
neves hazai és külföldi képviselői. Idén osztrák, 
lengyel, cseh, szlovák, román és finn muzsikusok já-
téka ígér felejthetetlen élményt. A helyszín ezúttal 
a Kölcsey Központ és Baltazár Dezső tér lesznek.
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„Miért érdemes idén 
ellátogatni a dzsessz-
napokra? Egyrészt, 
mert részesülhetünk 
a minden eddiginél 
változatosabb ízeket 
kínáló, a legjobb hazai 
és felettébb nemes 
külföldi »anyagokból« 
kisütött zenei tortából. 
Másrészt néhány 
napra elfelejthetjük 
minden gondunkat-ba-
junkat, hiszen azokat 
kimuzsikálják belőlünk 
a lányok és fiúk a 
számos pódiumon. 
Találkozzunk – én ott 
leszek!”

Endes Mihály

Chris Potter Váczi Eszter Quartet



Augusztus 8–18.
O  Klasszikus Gitárosok Debreceni Talál-
kozója a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karának szervezésében.

Augusztus 9., kedd
O  Állatkertek világnapja  a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

Augusztus 9., kedd 10.30
O  Zenebölcsi  a Méliusz-központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.). A foglalkozást 
tartja: Nagyné Lövei Lilla. Tel.: (52) 502-470

Augusztus 9., kedd 20 óra
O  Városházi Zenés Esték  a régi város-
háza udvarán. Rita. Donizetti vígoperája az 
Opera Comica Lasagna társulat előadásában. 
Szereplők: Fehér Éva szoprán; Balczó Péter 
tenor; Ürmössy Imre basszus; Vranyecz Artúr 
némaszerep; kísér: Bojti Eszter zongorán; 
rendező: Vranyecz Artúr. 
Belépőjegy: 500 Ft, 1000 Ft.

Augusztus 11., csütörtök 17 óra
O  Eszperantó klub  a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban (Faraktár u. 67.).

Augusztus 11., csütörtök 19.30
O  Salsagyakorlás és -buli  a SIKK Klubban 
(Domb u. 1.). 

Augusztus 11., csütörtök 20 óra
O  Városházi Zenés Esték  a régi városháza 
udvarán. Woodland – Magyar népzene ihlette 
világzene.

Augusztus 12-ig
O  XXI. Országos Nyári Tárlat  a Kölcsey 
Központban (Hunyadi u. 1–3.). Tel.: (52) 
518-400 

Augusztus 12-ig
O  Somogyi Béláné patchwork-
munkáinak kiállítása  a Benedek Elek 
Könyvtárban (Piac utca 68.).

Augusztus 12., péntek 17 óra
O  „Zene-Szó” Operaklub  nyáresti 
ren dezvénye a Városi Könyvtár Központi Ol-
vasótermében (Batthyány u.18.). Balczó Péter 
operaénekessel Kormos Erzsébet beszélget. A 
rendezvény ingyenes.

Augusztus 12., péntek 20 óra
O  Városházi Zenés Esték  a régi városháza 
udvarán. Zenélő doboz – nyáresti fuvola-
muzsika a Flautando Kvartett előadásában. 
Közreműködnek: dr. Becskyné Gacsó 
Annamária, Fábryné Kurdy Klára, Balogh József, 
Sereg Szabolcs.

Augusztus 13., szombat 20 óra
O  Városházi Zenés Esték  a régi városháza 
udvarán. Húzzad csak kivilágos virradatig. 
Operettgála népszerű előadókkal.

Augusztus 14., vasárnap 10 óra
O  Az emlősök életének titkai  – Szak-
vezetéssel kísért állatkerti séta a Nagyerdei 
Kultúrparkban. Tel.: (52) 310-065, (52) 413-515.

Augusztus 14., vasárnap 7 óra
O  Régiségvásár  a Kishegyesi út Tesco-
parkolóban.

Augusztus 14., vasárnap 14 óra
O  Zumba  az Aquaticum Mediterrán Él-
ményfürdőben (Nagyerdei park 1.). A részvétel 
minden fürdővendég részére ingyenes.

Programok            időrendben

„Múltidéző mesterségek” – Tóth Sándor szíjgyártó mester 
munkái szeptember 9-ig láthatók a Tímárházban

Virágok harca – ismét lesz debreceni virágkötészeti verseny. 
A közönség szavazhat a legszebb kompozíciókra.

Balczó Péterrel többször is találkozhatunk 
augusztusban: 9-én a Rita című vígoperá-
ban lép fel, 12-én este pedig az Operaklub 
vendége lesz. A Városi Könyvtár Központi 
Olvasótermében (Batthyány u. 18.). Kormos 
Erzsébet beszélget az operaénekessel.
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 – koncert      – kiállítás      – rendezvény      – színház      – sport      – családi



Augusztus 14., vasárnap 16 óra
O  DVSC-Teva – Videoton.  NB I. 5. Forduló  
az Oláh Gábor utcai stadionban.

Augusztus 14., vasárnap 20.30
O  Nino Manfredi – Nino Marino: 
Könnyű erkölcsök  (komédia) – a Turay Ida 
Színház előadása a régi városháza udvarán. 
Szereplők: Gregor Bernadett és Koncz Gábor. 
(Esőnap: augusztus 16.). – Mit csinál egy író, 
ha nem hagyják aludni? Miért vágyik egy 
prosti körhintára? És hogy köti őket össze egy 
lemezjátszó? Azt gondolják, hogy ezek csacsi 
kérdések? Győződjenek meg az ellenezőjéről! – 
Belépőjegy: 2700 Ft,  3200 Ft. 

Augusztus 15. – Szeptember 18.
O  Oláh Tímea festőművész kiállítása  a 
Benedek Elek Könyvtárban (Piac utca 68.). A 
kiállítást megnyitja augusztus 15-én 17 órától 
Boda István költő, újságíró. Közreműködik 
Tas Kata-Beeri Benjámin Duó. Megtekinthető 
szeptember 8-ig.

Augusztus 15–21.
O  Kaktuszok és pozsgások kiállítása és 
vására  a Kölcsey Központban.

Augusztus 15–21.
O  Virágkarneváli kirakat 2011  a Piac 
utcán. Idén első alkalommal versenyeznek a 
Virágkarnevál jegyében feldíszített belvárosi 
kirakatok. Eredményhirdetés augusztus 19-én 
este a főtéri nagykoncert előtt.

Augusztus 15–21.
O  Debreceni Virágkarnevál .

Augusztus 15., hétfő 16 óra
O Kölcsey Központ:  Virágok harca  – III. 
Debreceni Virágkötészeti verseny;  Kaktuszok 
és pozsgások ;  Fókuszban a virágok  – vá-
logatás a 80 éves Debreceni Fotóklub tagjainak 
virág-fotóiból;  Tiszta udvar, rendes ház  – 
díjátadó ünnepség.

Augusztus 15., hétfő 20.30
O  Nino Manfredi – Nino Marino: 
Könnyű erkölcsök  (komédia) – a Turay Ida 
Színház előadása a Régi Városháza udvarán. 
Szereplők: Gregor Bernadett és Koncz Gábor. 
(Esőnap: augusztus 16.). – Mit csinál egy író, 
ha nem hagyják aludni? Miért vágyik egy 
prosti körhintára? És hogy köti őket össze egy 
lemezjátszó? Azt gondolják, hogy ezek csacsi 
kérdések? Győződjenek meg az ellenezőjéről!
Belépőjegy: 2700 Ft, 3200 Ft. 

Augusztus 16., kedd, 10.30
O  Zenebölcsi  a Méliuszközpont Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.). A foglalkozást 
tartja: Nagyné Lövei Lilla. Tel.: (52) 502-470.

Augusztus 16., kedd 17.30 
O  A Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar 
és Majorette Együttes műsora  a Baltazár 
Dezső téren.

Augusztus 16., kedd 19. 30
O Kölcsey Központ:  Hass, alkoss, gyarapíts. 
Komolyzene könnyedén.  Közreműködik a 
debreceni Csokonai Színház kórusa, a Bányai 
Júlia Általános Iskola és AMI Lautitia gyermek-
kara, Corpus Harsona Kvartet, Somogyi-Tóth 
Dániel és Sárosi Dániel orgonaművészek, Bódi 
Marianna operaénekes, Haja Zsolt és Wágner 
Lajos operaénekesek. Kölcsey Ferenc-emlék-
táblaavató. [KO]

Augusztus 17-ig 
O  „Gyerek és mozogj velünk!”  – él-
ménypark a Malompark Bevásárlóközpontban 
(Füredi út 27.). Tel.: (52) 745-602.

Augusztus 17. – szeptember 7.
O  Virág a képzőművészetben  – kiállítás 
a Simonffy Galériában (Simonffy utca 2/B). 
Tel.: (52) 530-169).

Augusztus 17., szerda 10 óra
O  II. Országos Csúszdabajnokság  az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben 
(Nagyerdei park 1.). Legyél Te a csúszdabajnok! 
A csúszdabajnokságon bebizonyíthatod, hogy 
Te vagy a legügyesebb versenyző. Gyere el, 
nevezz a versenyre és nyerd meg az első díjak 
egyikét! 5 kategória, 2 csúszda, egész napos 
családi szórakozás, izgalmas verseny, értékes 
díjak. (Nagyerdei park 1.)

Augusztus 17., szerda 16 óra
O  Lurkó-liget  – gyermekprogramok a 
Baltazár Dezső téren.

Augusztus 17., szerda 19 óra
O  Tánccsokrok az Óperencián túlról  a 
Baltazár Dezső téren.

Augusztus 17., szerda 19 óra
O  Táncház 650 táncossal  a Kossuth téren.

Augusztus 17., szerda 20 óra
O  Holdviola  koncert a Kossuth téren. 

Augusztus 17., szerda 20.30
O  „Harmónia”. St. Martin és Benkő 
Péter közös estje  a régi városháza udvarán. 
(Esőnap: augusztus 18.).
Belépőjegy: 2200 Ft, 2600 Ft.

Augusztus 18., csütörtök
O  I. Árpád-házi Zenei Napok Fesztivál és 
III. Kerekestelepi Fesztivál   
a Kerekestelepi Strandfürdőben (Szávay  
Gyula utca 22.).
9 óra: A Debreceni Ifjúsági Fesztivál fel-
lépői. – 14 óra: Fiatal debreceni és vidéki 
zenekarok. – 18.30: Kerozin. –  
20 óra: Deák Bill Gyula. – 22 óra: Mobilmá-

Filléres emlékek 12 éve rendezi a népszerű régiségvásárokat Máté 
László, és jövőre lesz 10 esztendeje, hogy a helyszín a Tesco Áruház parkolója. A nyugal-
mazott közművelődési szakember maga is gyűjtő, pontosan tudja, micsoda szenvedélyt 
és szeretetet jelent ez a hobbi, a régi tárgyak iránti elkötezettség. 

– Itt mindig van böngészni, nézegetni való. Jó sétálgatni az árusok, a kirakott 
tárgyak között, megtalálni valamit, ami fontos lehet a számunkra, ami csakis ránk várt.
Augusztus 14-én, majd legközelebb a virágkarnevál napján, augusztus 20-án látogatha-
tunk el erre a szabadtéri programra: a nemzetközi régiségvásár reggel 7 órakor kezdődik 
és 16 óráig tart a Tesco parkolójában.
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Komolyzene könnyedén: Bódi Marianna is 
énekel a Hass, alkoss, gyarapíts koncerten 
a Kölcsey Központban augusztus 16-án



nia. – Információ:  info@arpadhazfest.hu,  
Tel.: (52) 781-028, (30) 407-1736.

Augusztus 18–21.
O  XX. FARMER-EXPO  Nemzetközi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás,  
VI. HORTICO  Zöldség-Gyümölcs, Kertészeti 
Szakkiállítás és  II. VADÁSZexpo  szakkiállítás 
a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki 
Tudományok Centrumának szervezésében 
(Böszörményi út 138.). Tel.: (52) 436-011.

Augusztus 18. – október 16.
O  Válogatás a bécsi Kultur Kontakt 
videomunkáiból  a MODEM-ben. (Baltazár 
Dezső tér 1.). Tel.: (52) 525-018.

Augusztus 18., csütörtök 10 óra
O  Virágos hajkarnevál  a Kölcsey 
Központban.

Augusztus 18., csütörtök 16 óra
O  Lurkó-liget  – gyermekprogramok a 
Baltazár Dezső téren.

Augusztus 18., csütörtök 17 óra
O  Lovagi torna  – A Szent György Lovag-
rend bemutatója a Baltazár Dezső téren.
Augusztus 18., csütörtök 17 óra

O  Eszperantóklub  a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban (Faraktár u. 67.). 

Augusztus 18., csütörtök 18 óra
O  Tánckavalkád  – a karneválon fellépő 
külföldi csoportok bemutatója a Kossuth téren.

Augusztus 18., csütörtök 19 óra
O  Tánccsokrok az Óperencián túlról  a 
Baltazár Dezső téren.

Augusztus 18., csütörtök 19.30
O  Salsa gyakorlás és buli  a SIKK Klubban 
(Domb u. 1.). 

Augusztus 18., csütörtök 20 óra
O Kossuth tér:  Ricardo Salsa Club . Kubai 
salsashow.

Augusztus 18., csütörtök 20 óra
O  Fesztiválkert  a MODEM-ben.

Augusztus 19., péntek
O  I. Árpád-házi Zenei Napok Fesztivál 
 és III. Kerekestelepi Fesztivál   
a Kerekestelepi Strandfürdőben (Szávay  
Gyula utca 22.). 
9 óra: A Debreceni Ifjúsági Fesztivál fel-
lépői. – 14 óra: Fiatal debreceni és vidéki 
zenekarok. – 18.30: Folk Error. –  
20 óra: Omen. – 22 óra: Pokolgép.

Augusztus 19–21. 
O  Sörkiállítás – cseh és német 
csapoltsör-különlegességek  bemutatkozá-
sa a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum udvarán 
(Péterfia u. 28.). Tel.: (52) 417-560.

Ki szeretne az első, a legjobb lenni? 5 kategória, 2 csúszda, egész napos családi szóra-
kozás, izgalmas verseny, értékes díjak – ezt ígéri a II. Országos Csúszdabajnokság az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben augusztus 17-én 10 órától

Varga Viktor is közreműködik az auguszus 21-i Kossuth téri Ráadás koncerten

Nyáresti fuvolamuzsika csendül fel augusztus 12-én 20 órától a Flautando Kvartett elő-
adásában a Városházi Zenés Esték sorozatában a régi városháza udvarán. Közreműköd-
nek: Becskyné Gacsó Annamária, Fábryné Kurdy Klára, Balogh József, Sereg Szabolcs
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Augusztus 19., péntek 16 óra 
O  Lurkó-liget  – gyermekprogramok a Bal-
tazár Dezső téren. Vendégünk Cegléd városa. 
Jótékonysági Laska Fesztivál a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány javára. Közönségcsalogató a 
Ceglédi Fúvószenekarral. [CS]

Augusztus 19., péntek 18 óra
O  Tánckavalkád  – a karneválon fellépő 
külföldi csoportok bemutatója a Kossuth téren.

Augusztus 19., péntek 20 óra
O  Fesztiválkert  a MODEM-ben.

Augusztus 19., péntek 20 óra 
O  Queen Memorial Concert Show . 
Freddy Mercury emlékének zenei megidézése 
a Kossuth téren. Közreműködik: Csengeri Attila, 
Csordás Levente, Egyházi Géza, Hien, Kiss Szil-
via, Koós Réka, Kovács Áron, Mészáros Árpád 
Zsolt, Vágó Bernadett, Végvári Eszter.

Augusztus 19., péntek 20.30
O  Éjszakai fürdőzés . Záróra utáni 
csúszdázás, pezsgés, hullámfürdő és buli az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! Zene 
és hangulatfelelős: DJ Andusk & DJ Lionel. 
Nyitva tartás: 20.30–01-ig, medencezárás 
0.30-kor. Tel.: (52) 514-174

Augusztus 20., szombat
O  I. Árpád-házi Zenei Napok Fesztivál  
és III. Kerekestelepi Fesztivál   
a Kerekestelepi Strandfürdőben (Szávay  
Gyula utca 22.). 
9 óra: A Debreceni Ifjúsági Fesztivál 
fellépői. – Arcfestő, lufihajtogató, ugrálóvár, 
íjászok, hagyományőrző csoport bemutatója, 
lovaglás. Főzőverseny. – 10 óra: Bábszínház.
11.30: Ábrány Miki zenés műsora. – 13 óra: 
Forgórózsa néptáncegyüttes junior- és 
felnőttcsoport bemutatója – 14 óra: Fiatal 
debreceni és vidéki zenekarok. – 18.30: 
Balkan Fanatik. – 20.30: Dalriada. – 22.30: 
Karthago.

Augusztus 20–21. 
O  VI. Western Show & Bikarodeó   
a TB-Ranchon (Nyíradony-Tamásipuszta).  
Tel.: (30) 935-9168). [R]

Augusztus 20–21. 
O  Debreceni Autó-, Motorshow  a Főnix 
Csarnokban (Kassai út 28.). Tel.: (52) 518-400.

Augusztus 20–24. 
O  XXXI. Magyar Nemzeti Bajnokság és XI. 
Debrecen Kupa Nemzetközi Hőlégbal-
lonverseny . Helyszín: Debrecen és környéke. 
(www.deballoons.com).

Augusztus 20., szombat
O  Magyarok vására – Hagyományőrzők 
és kézművesek  a Nagyerdei Kultúrparkban. 
Tel.: (52) 310-065, (52) 413-515.

Augusztus 20., szombat
O  Hortobágyi hídivásár .

Augusztus 20., vasárnap 7 óra
O  Régiségvásár  a Kishegyesi út Tesco-
parkolóban.

Augusztus 20., vasárnap 
O  Virágkarnevál  – 7.30: Országzászló-fel-
vonás katonai tiszteletadással a Bem téren. – 8 
óra: Tekerj a Virágkarneválra! – Virágdíszes 
kerékpárok felvonulása. Útvonal: Szent Anna 
utca – Nagyerdei Stadion. – 8 óra: Karneváli 
menet. Virágkocsik művészeti csoportok 
felvonulása Debrecen utcáin. Útvonal: Petőfi 
tér – Nagyerdei Stadion. –  
9 óra: Megyeszínpad. Bemutatkoznak a 
megye amatőr együttesei a Méliusz-központ 
 szervezésében a Déri téren. – 10 óra: 
Nagyerdei Stadion: Élő – kép és élő – zene. 
Karneváli látványshow. – 10 óra: Kerék pá ros 
Korzó – kerékpáros- és családi prog ramok a 
Békás-tónál és környékén. – 14 óra: Koszo-
rúzási ünnepség a Fazekas-emlékkertben 

Az emlősök életének titkaiba leshetünk be augusztus 14-én 10 órától a Nagyerdei 
Kultúrparkban, ahol szakemberek kalauzolják az érdeklődőket

Szarvasének – a nagyformátumú festő, Makoldi Sándor kiállítása szeptember 10-ig 
látható a Sesztina Galériában.
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(Vármegyeháza utca). – 14 óra: Nagyerdei 
Stadion: Virágkocsik közelről, a felvonuló 
virágkocsik kiállítása. 14.30: A Szent István-
dombormű megkoszorúzása a Déri téren. – 
15.30: óra Tánc! Zene! Mulatság! A karneváli 
csoportok bemutatója a Nagyerdei Stadionban. 

– 16 óra: Virágkötészet – virágköltészet. 
Virágkötő mesterek látványos bemutatója a 
Baltazár Dezső téren.  16 óra: Nemzetközi 
Meghívásos Egyéni Salakmotor verseny 
Debrecen Város Nagydíjáért a salakmotor-
stadionban (Gázvezeték u. 35.). – 18 óra: 

Országzászló-levonás katonai tiszteletadás-
sal a Bem téren. – 20 óra: Virágkarnevál 
esti fényben. Tűzijáték. Útvonal: Petőfi tér 

– Piac utca. 22 óra: Utcabál a Kossuth téren.

Augusztus 21. 
O  Babaruhavásár  a Hódos Imre Ren-
dezvénycsarnokban (Kassai út 32-34.). Tel.: 
(52)514-400.

Augusztus 21., vasárnap 8 óra
O  Virágkocsik kiállítása  a Kossuth téren.

Augusztus 21., vasárnap, 14 óra
O  Zumba  az Aquaticum Mediterrán Élmény-
fürdőben (Nagyerdei park 1.).

Augusztus 21., vasárnap 20 óra 
O  Debreceni Virágkarnevál: Ráadás   
a Kossuth téren. Keresztes Ildikó, Wolf 
Kati, Varga Viktor. Közreműködik az 
Abrakazabra együttes.

Augusztus 23., kedd
O  Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabda-
torna-döntő  az Oláh Gábor utcai sportcsar-
nokban (Oláh Gábor u. 5.).
Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg 
Kelet-Európa legnagyobb röplabdautánpót-
lás-versenyét, az Eötvös-kupa nemzetközi 
röplabdatornát. További információ:  http://
eotvoscup.fw.hu

Augusztus 23., kedd 10.30
O  Zenebölcsi  a Méliusz-központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.).

Augusztus 24-ig
O  Szőnyi Pál Ásványbarát Kör kiállítása  
a kör tagjainak gyűjteményéből a Nagyerdei 
Kultúrpark Afrikai Röpdéjében. Megtekinthető 
a Kultúrpark nyitvatartási idejében.

Augusztus 24., szerda 20.30
O  Több mint koncert. Hernádi Judit  
estje  a régi városháza udvarán. Közreműkö-
dik: Heilig Gábor. (Esőnap: Augusztus 25.).

Hernádi Judit önálló estjén a sanzonok mellett 
felcsendül a Levetett blues, az örökzöld 
Sohase mondd, s ráadásként, a régi rajongók 
örömére még Stollár Miki is. A dalokon kívül a 
színésznő rövid, a tőle megszokott humorral 
fűszerezett történeteket mesél magáról.
Közreműködik: a Good Afternoon Zenekar.
Belépőjegy: 2200 Ft, 2600 Ft. [KO]

Augusztus 25., csütörtök 17 óra
O  Eszperantóklub  a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban (Faraktár u. 67.).

Gregor Bernadett lesz Koncz Gábor 
partnere a Könnyű erkölcsök című 
darabban

Újabb gasztronómiai rendezvényre számíthatnak a kulináris örömök kedvelői: a töltött 
ételek hétvégéjét szeptember 3-án és 4-én tartják a Kossuth téren
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Oláh Tímea festőművész kiállítása 
augusztus 15-én nyílik a Benedek Elek 
Könyvtárban

Idén is lesz Karnevál Sakk-kupa! Au-
gusztus 12. és 19. között a jelentkezők 
három csoportban mérkőznek meg a 
Gábor Dénes műszaki szakiskolában. 
A csoportgyőztesek serlegeket, 
érmeket is nyernek, de díjazzák az 
amatőrök, hölgyek, ifjúsági versenyzők 
és seniorok legjobbjait is. Augusztus 
14-én 14 órai kezdettel 4 fős rapid 
sakkcsapatversenyt, augusztus 16-án 
15 órától pedig ünnepi schnellversenyt 
is rendeznek.

Sakk



Augusztus 25., csütörtök 19.30
O  Salsagyakorlás és -buli  a SIKK Klubban 
(Domb u. 1.). 

Augusztus 26., péntek 20.30
O  Ephraim Kishon: Házasságlevél  – 
vígjáték. A Száguldó Orfeum és a pécsi Horvát 
Színház előadása a régi városháza udvarán. 
Szereplők: Besenczy Árpád, Fehér Anna, 
Sztankay Orsolya. (Esőnap: Augusztus 28.).
Ajala, a fiatal leány izgatottan készül közelgő 
esküvőjére. Boldogságához már csak a szülők 
házasságlevele hiányzik. Pontosabban a 
kiváló partinak számító vőlegény anyukája 
ragaszkodik a 25 évvel korábbi okirathoz. Ám 
az ominózus papír nem akar előkerülni…
Belépőjegy: 2700 Ft, 3200 Ft.

Augusztus 27–28. 
O  Kutyakiállítás  a Nagyerdei Stadionban.

Augusztus 27., szombat, 20.30
O  Ephraim Kishon: Házasságlevél  – 
vígjáték. A Száguldó Orfeum és a pécsi Horvát 
Színház előadása a Régi Városháza udvarán.
Belépőjegy: 2700 Ft, 3200 Ft.

Augusztus 28-ig 
O  Magyar Fürdőélet  című kiállítás a 
MODEM-ben (Baltazár Dezső tér 1.).

Augusztus 28., vasárnap 
O  Idesüss a Figurásra!  – Kapunyitó a 
Vojtinában (Kálvin tér 13.)

Augusztus 28., vasárnap 7 óra
O  Régiségvásár  a Kishegyesi út Tesco-
parkolóban.

Augusztus 28., vasárnap 16 óra
O  DVSC-TEVA – Újpest . NB I 7. Forduló az 
Oláh Gábor utcai stadionban.

Augusztus 29–31. 10 óra 14 óra
O  „Ráhangoló – Három nap egy eszten-
dő” . Kedvcsináló olvasótermi programok az 
új tanév kezdete előtt. A kötelező és ajánlott 
olvasmányokból készült filmek vetítése és 
játékos vetélkedő a Debreceni Városi Könyvtár 
Központi Olvasótermében (Batthyány u.18.).
Hétfő: Kincskereső kisködmön, Egri csillagok
Kedd: A Pál utcai fiúk, A kőszívű ember fiai, 
Tüskevár
Szerda: Légy jó mindhalálig, Abigél
A rendezvény ingyenes.

Augusztus 29., hétfő 20.30
O  Vadmadár a régi városháza udvarán . 
Luigi Pirandello szövegeinek felhasználásával 
írta és zenéjét szerezte Mikó István. Szereplők: 
Mikó István, Rusz Milán, Suha Kálmán. (Eső-
nap: Aug. 30.). – Az öregedő falusi szívtipró, 
Nico, egész héten keményen dolgozik, hogy 
hat gyermekét tisztességgel felnevelhesse, de 
alig várja a vasárnapot, mert ilyenkor barátai-
val egy kis borozgatás, beszélgetés, tréfálkozás, 
filozofálgatás közben együtt muzsikálhatnak.
Belépőjegy: 2200 Ft, 2600 Ft.

Kedvenceink parádéznak a gyepen: augusztus 27-én és 28-án kutyakiállítás lesz Nagyerdei 
Stadionban

Zene, komolyan!
Változatos hangversenyeket ígér a nevet és arculatot váltó Debreceni Filharmonikus 
Zenekar és a Kodály Kórus. Bach, Vivaldi, Mozart, Csajkovszkij, Liszt, Wagner mellett kortárs 
szerzők művei is szerepelnek a Kodály Filharmónia 2011/12-es programjában. Két nagy, 
11-11 koncertből álló, Rubányi Vilmos nevével fémjelzett bérletsorozatot kínálnak 9 ezer 
forintos áron – vagyis hangversenyenként alig több mint 800 forintért! –, de azoknak 
sem kell aggódniuk, akik a megszokott sorozatokat keresik (Gulyás György, Universitas). 
Újdonság lesz a Divertimento bérlet, kamarazenei koncertekkel.
A régi bérletek augusztus 22-étől két héten át újíthatók meg a Tourinform irodában  
(Piac utca 20.), újak pedig szeptember 4-étől válthatók.
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Augusztus 30., kedd 10.30
O  Zenebölcsi  a Méliusz-központ Szivárvá-
nyos-termében (Bem tér 19.). [CS]

Augusztus 30., kedd, 13 óra
O  Pearson-Longman Kiadó könyvbe-
mutatója és fogadóórája  a Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 
I. emeleti kerengőjében (Bem tér 19.). Tel.: (52) 
502-822.

Augusztus 31-ig
O  Kovács Rózsa tűzzománc-kiállítása  a 
Benedek Elek Könyvtárban (Piac utca 68.).
 Dokumentumok Derecske történetéhez: 
Kiállítás a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a 
Magyar Országos Levéltár és a Román Állami 
Levéltár Bihar Megyei Igazgatósága doku-
mentumaiból a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Művelődési Központ II. emeleti 
kerengőjében (Bem tér 19.). Nyitvatartási 
időben látogatható.

Szeptember 1., csütörtök 18 óra
O  Halla Tibor festőművész kiállításának 
megnyitója  a Hal Köz Galériában (Hal köz 
tér 3.).

Szeptember 2-ig
O  „Gyermekélet régen és ma” . Tímárház 

– Kézművesek Háza (Nagy Gál István u. 6.).

Szeptember 1-4.
O  40. Debreceni Jazznapok  a Kölcsey Köz-
pontban és a Baltazár Dezső téren. Bővebben: 
www.fonixinfo.hu

Szeptember 3-4.
O  Töltött ételek hétvégéje  a Kossuth 
téren. Információ: (52) 502-220, www.
barabasetterem.hu 
2011. szeptember 3-4.-e között rendezzük 
meg a 3. Töltött Ételek Hétvégéjét, ahol 
töltött ételkülönlegességeink (töltött galamb, 
fürj, töltött fánk) között válogathatnak az 
érdeklődők.

Szeptember 5-ig
O  A XXI. Nemzetközi Vasutas Alkotótá-
bor anyagának tárlata  a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban (Faraktár u. 67.). Meg-
tekinthető az intézmény nyitvatartási idejében, 
valamint a rendezvény ideje alatt.

Szeptember 6-ig
O  Molnár Sándor és Molnár Zsuzsa fes-
tőművészek Generációk találkozása című 
kiállítása  megtekinthető a Szabó Magda 
Kávézó és Galériában (Piac u. 11-15.).

Szeptember 9-ig
O  „Múltidéző mesterségek” . Tóth Sándor 
szíjgyártó mester munkái. Tímárház, Kézműve-
sek Háza (Nagy Gál István u. 6.).

Szeptember 10-ig
O  „Szarvasének”  – Kiállítás Makoldi 
Sándor festményeiből a Sesztina Galériaban. 
(Hal köz 3/A).

Szeptember 15-ig 
O  Hrabal-galaxis pillanatképei  és a 
Pilzeni Régió sörtörténeti kiállítása a Medgyes-
sy Ferenc Emlékmúzeum (Péterfia u. 28.). 

FOLyAMATOSAN LÁTOGATHATó:
O  A Torinói lepel hiteles másolata 
látható minden nap 6.30-19 óráig a Szent 
Anna-székesegyházban (Szent Anna u. 15.).

ELŐZETES

Szeptember 8., csütörtök
O  A Debreceni Kodály Kórus hangver-
senye  a Szent Anna-székesegyházban (Szent 
Anna u. 15.).

Szeptember 12-től
O  Vencsellei István – 650 év  – fotókiállí-
tás a Benedek Elek Könyvtárban (Piac utca 68.).

Szeptember 17., szombat
O  DVSC-Teva – Paks NB I.  9. forduló.

E számunk programjainak lapzártáját 
július 27-én tartottuk.

Magyar népzene ihlette világzenét játszik a Woodland augusztus 11-én este a Régi Város-
háza udvarán. Közreműködnek: Guessous Majda Mária ének, pengetős hangszerek; Czirják 
Zoltán, billentyűs hangszerek; Hevessi Norbert bőgő; Kertész Ákos, dob, ütők. 

Idén nyáron el kell búcsúznunk a régi Nagyerdei Stadiontól, ahol hamarosan kezdődik az 
átépítés – ott legközelebb majd 2013-ban lehet felvonulás ismét
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Idesüss a figurásra!
Újra nyílik a Bábosház kapuja augusztus 28-án. Ilyenkor hagyomá-
nyosan gazdag program várja a közönséget. A rendezvény 10-kor 
indul a kapunyitó ceremóniával, majd A székely menyecske meg 
az ördög története lesz látható a parkoló színpadon Fabók Mancsi 
Bábszínházának előadásában. Ezalatt a Vojtina Bábszínház bábosai 
három bolond mesét játszanak el a színházteremben. A játszószín-
házban mese- és muzsikahallgatás közben a gyerekek kipróbálhatják 
kézügyességüket. (Ami itt elkészült, azt magukkal is vihetik!)

11 és 14 óra között a parkoló téren lehet majd játszani. Lesz 
„Vojtina játszótér” célbadobással, ugróiskolával és egyéb ügyeske-
désekkel. A Bábakalács Bábszínház Kukucska Színházában parányi 
mesék kelnek életre, valamint ál-orcák és kiegészítők készülhetnek 
némi segítséggel. Délben pedig A három kismalac kerül terítékre a 
Ziránó Színház jóvoltából a parkoló színpadon.

O Információ és jegyelővétel augusztus 23-tól a Vojtina 
Bábszínház pénztárában és a (52) 418-160-as telefon-
számon. Az „Idesüss a figurásra!” évadnyitó nap vala-
mennyi programjára 500 forint a belépő: ez tartalmazza 
a játékok igénybevételét és az előadások látogatását 
is. A belépőjegy megváltásakor a vendégek karszalagot 
kapnak, amellyel a nap bármely programjába bekapcso-
lódhatnak!

Őrzés 
Védelem 

Biztonság
Vigyázunk értékeire!

Lakossági szoLgáLtatások

lakások, családi házak, egyéb 
ingatlanok őrzése távfelügyeleti  

rendszerrel

gépjárművek teljes körű védelme 
GPS-alapú felügyeleti rendszerrel

sérült járművek mentése, tárolása 
állagmegóvással

TeljeS körű vaGyonvédelmi 
szoLgáLtatások

őrzésvédelem
járműfelügyelet

távfelügyelet
rendezvények biztosítása

betegszállítás
parkgondozás

takarítás
okJ-s képzések

Pannon Guard Zrt.- Debrecen, Hatvan utca 39. sz. II/3. Tel.: +36 52 561 302 
+36 52 501 991 www. pannonguard.hu mail: pannon@pannonguard.hu

Pannon guard zrt.
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Éremhalmozó
Hét érmet, közte három aranyat nyert a Debreceni Egyetem 23 
esztendős joghallgatója a szervátültetett sportolók XVIII. világjátékán, 
Göteborgban, ahol 54 nemzet közel kétezer sportolója indult. Mezei 
Gergő a Trappancs Egyesület színeiben a kerékpározók időfutam-
viadalán, valamint 20 kilométeres országúti versenyén és a futók 5 
kilométeres mini-maratonján egyaránt első lett, a maratoni csapattal 
második helyen végzett, az atlétikai stadionban ezüstöt nyert az 
1500 méteres síkfutásban, s tagja volt a 4x100 és 4x400 méteren 
dobogós helyezést elért magyar váltónak is.

 Néhány nappal 17. születésnapja előtt a szó valódi értelmében 
újjászületett az addig sportolásra nem is gondoló fiatalember. Sikeres 
vesetranszplantációja lehetővé tette, hogy átalakítsa életét. A transz-
plantáltak 2008-as európai találkozójáról egy arannyal és három 
ezüsttel tért haza, 2009-ben az ausztrálai világjátékokon legjobb 
magyarként négy aranyat és egy ezüstöt nyert, tavaly Dublinban hat 
arany és egy ezüst volt a gyűjteményében, és az európai seregszemle 
legeredménysebb sportolójának választották.                  (árvay)

„Mi minden meccsen úgy 
lépünk pályára, hogy nyerni 
akarunk. Nem lesz ez más-
képp az előttünk álló három 
találkozón sem, amiből kettő 
hazai környezetben lesz, 
tehát itt még inkább érvé-
nyes az alapelvünk, hogy a 
győzelem az elfogadható 
eredmény. A Videoton címvé-
dő bajnoki rajtja jól sikerült, 
ezzel együtt remélem, hogy 
győzelemmel örvendeztetjük 
meg közönségünket a Vidi 
elleni rangadón. A pápai 
találkozó nehéznek ígérke-
zik, de ott is van esélyünk a 
sikerre, az Újpest ellen pedig 
itthon mindenképpen illene 
nyernünk.”

Loki-logika
A szeptember eleji válogatott meccsek előtt augusztus 
második felében két hazai fellépés közé egy pápai kirán-
dulás illeszkedik a Loki programjába. Matematikailag kilenc 
pont szerezhető ezen az augusztusi triplán, ám a sajátos 
futball-logika szerint ennél több is jöhet a konyhára, hiszen 
a vetélytársak elleni derbik „duplán” számítanak, márpedig 
a bajnok Vidi és az ősellenség Újpest elleni csatát egy-
aránt „hatpontos” mérkőzésnek minősíti a szurkoló.

Aug. 14.: DVSC-Teva – Videoton (16 óra)
Aug. 20.: Lombard Pápa – DVSC-Teva (15 óra)
Aug. 28.: DVSC-Teva – Újpest (16 óra)
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Mezei Gergő új életet kapott a sporttól

őszi szezon
A labdarúgó NB II. Keleti-csoportjában 
szereplő DVSC-DEAC augusztus 20-án 
az előző szezonban ezüstérmes Mező-
kövesd otthonában kezdi az őszi sze-
zont. Egy héttel később, az első hazai 
meccsen az Orosháza lesz a vendég. A 
3. fordulóban Békéscsabára látogat a 
„kis” Loki, majd jön a Nyíregyháza.

AUGUSZTUS
20.: Mezőkövesd – DVSC-DEAC 
27., 17.30: DVSC-DEAC – Orosháza  
SzEPTEMBER
 3.: Békéscsaba – DVSC-DEAC
11., 16.30: DVSC-DEAC – Nyíregyháza  
18.: Balmazújváros – DVSC-DEAC 
25., 16 óra: DVSC-DEAC – Vác 
30.: REAC – DVSC-DEAC 
OKTóBER
 8., 15 óra: DVSC-DEAC – Szolnok
16.: Újpest II. – DVSC-DEAC 
23., 14.30: DVSC-DEAC – Kazincbarcika 
30.: Budapest Honvéd II. – DVSC-DEAC
NOVEMBER
 6., 13.30: DVSC-DEAC – Cegléd 
12. Vecsés – DVSC-DEAC 
20., 13.30: DVSC-DEAC – Eger
26.: Szeged – DVSC-DEAC 

KONDÁS ELEMéR, 
A LOKI VEzETő 
EDzőjE
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– Nem a pályán ütköztünk, ezt be kell vallanom... 
– vezet be a történet rejtelmeibe a debreceni 
újságíró, s megtudjuk, hogy tinédzserként a mexikói 
álomcsatár legendás ollózását gyakorolta az ott-
honi, baktalórántházi kertben. Ám a földet éréssel 
akadtak gondok, s törött csuklója bánta az elvétett 
mozdulatot. Mindez nem tántorította el a sportág 
(és a spanyol királyi gárda) imádatától, s a koráb-
ban a megye I-ben és az NB III-ban is futballozó 
szabolcsi fiatalembert szinte egyenes út vezette a 
pálya szélére, a riporterállásba.

– A Kölcsey-főiskolán végeztem tanító–kom-
munikáció szakon, ám az újságírás alapjait igazán 
a budapesti Komlósi Oktatási Stúdió hétvégi óráin 
sikerült elsajátítanom. A szakma legjobbjaitól ta-
nulhattam. Vitray Tamás is a tanárom volt, Hajdú B. 
István vezetett be a sportközvetítések rejtelmeibe, 
Acél Anna tanította a hírszerkesztést, hírolvasást.

Amikor először szakmai gyakorlatra, majd 
2004-ben főállásban a Debreceni Városi Televízió-
hoz került, Kállai Imre sportszerkesztővel dolgozott 
együtt. Ma is közös csapatot képeznek, felváltva 
szerkesztik a Hajrá! adásait. Vida Gyula az évek 
során más tévés területeken is kipróbálta magát, 
sportos anyagait sokszor átvette a Napszemle, ké-
sőbb híradós riporterként is megjelent a képernyőn, 

és napi szerkesztőként ma is rendszeresen dolgozik. 
Jó, ha az ember nyitott, s több lábon áll, érdeklik 
a városban zajló események – vallja. Napi adást 
szerkeszteni felelősség, s egyben adrenalinnövelő 
izgalom, igazi alkotómunka. Ezzel együtt, mint 
mondja, a sport maradt a szíve csücske.

– Nagyon szeretem a Hajrá! sportmagazint, ott 
érzem igazán jól magam, a kis stúdióban, a sportos 
díszletek között. Magunk találjuk ki a témákat, az 
élet, a sportvilág szerkeszti a műsort. Úgy érzem, 
ma már a klubvezetők, edzők, játékosok is értékelik, 
hogy nemcsak a sportszeretet mozgat, hanem némi 
tapasztalat, ismeretanyag is mögöttem áll. A sport-
közvetítések a mai napig óriási élményt jelentenek. 
Legyen szó akár a bajnok DVSC-Teváról, vagy a 
másodosztályú néhai DKSE-ről. Egy jó meccs néha 
tűzbe hozza az embert, de hát városi tévé lévén ta-
lán nem baj, ha ilyenkor kicsit szurkolók is vagyunk.

Vida Gyula arról is beszélt, hogy legnagyobb 
sportriporteri élményei közé sorolja a Loki–Man-
chester United BL-meccs „utóéletét”, amikor 
testközelből látta, hallotta az edzőlegenda, sir Alex 
Ferguson rekedtes hangját, s megtapasztalhatta, 
hogy a skót sztáredző milyen szerény, közvetlen 
hangon társalog a magyar riporterekkel is.

Á. S.

Hajrá!
Szívünk csücske: a sport

A DTV műsorait bemutató soroza-
tunkban ezúttal a tévé sportos 
embere, Vida Gyula (35) mesél arról, 
hogyan készül a Hajrá! magazin, s 
miként okozott a riporternek sérülést 
a Real Madrid egykori sztárfocis tája, 
Hugo Sanchez...

Vida Gyula Rezes Lászlót faggatja a pálya szélén, 
a kamera mögött pedig Kondor Gyula operatőr 
„búvik” meg



Feladatok:
- hirdetési felületek értékesítése
- kommunikációs feladatok ellátása

Elvárások:
- ügyfélközpontúság
- kiváló kommunikációs készség 
   szóban és írásban egyaránt
- vállalkozói igazolvány

Előnyt jelent:
- értékesítési tapasztalat
- meglévő ügyfélkapcsolat
- felhasználói szintű számítógépes
   ismeretek

Amit kínálunk: 
- kötetlen munkaidő 
- dinamikus, segítőkész csapat 
- bővülő portfólió

A Debrecen Városi Televízió Kft. kiadásában megjelenő Debreceni Korzó információs kiadvány

Jelentkezés módja: Ha felkeltette érdeklődését a pozíció, kérjük, hogy magyar 
nyelvű részletes szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi e-mail címre: dtv@dtv.hu.

értéKEsítő munKAtársAt KErEs

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Célba ért az „In-spirál”  a Debreceni Művelődési Központban

Az „In-spirál”- dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a Debreceni Művelődési 
Központ szabadidős tevékenységében elnevezésű projektet a TÁMOP 3.2.11./10/1 Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra készítette a Debreceni 
Művelődési Központ. A projektet, mely 2010. július 1-jén kezdődött és 2011. augusztus 31-én zárul, teljes egészében az 
Európai Unió finanszírozta. Az elnyert összeg: 50.000.000 Ft. 

A Debreceni Művelődési Központ a projektet 5 nevelési - oktatási intézménnyel - a Szabó Kálmán Utcai Óvoda, 
a Bocskai István Általános Iskola, a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, a mikepércsi Hunyadi János 
Általános Iskola és AMI, valamint a Könnyűipari Szakközépiskola – együttműködve valósította meg. 
Pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák, élményeket nyújtó tanórán kívüli tevékenységek, tehetséggondozó 
és felzárkóztató alkalmak egyaránt szerepeltek a programok között.

Összesen 101 különböző programot 412 alkalommal valósítottunk meg 8874 gyermek és fiatal részvételével. 9 féle 
havi és 11 féle heti szakkör (művészeti, mozgásfejlesztő, zenepedagógiai, csillagászati, kézműves, mentálhigié-
nés, környezetvédelmi, bábos, zenetörténeti, drámapedagógiai), 13 féle témanap (kórusokat, tárgyalkotó köröket, a 
Hajdúság és Debrecen hagyományait, az egészséges életmódot, a madárvilágot, a hangszerek és a költészet „birodal-
mát” bemutató alkalmak), továbbá 4 féle vetélkedő (rajz, zene-, várostörténeti), 3 tábor (Szögligeten) és 33 túranap 
(a Hortobágyi Nemzeti Parkban) valósult meg egy tanév alatt.

Ezek az alkalmak hozzájárultak a gyerekek személyiségfejlesztéséhez, művészeti - kreatív képességeik kibontakoz-
tatásához, hátrányaik csökkentéséhez, és az egészséges-, környezettudatos magatartásuk kialakulásához, illetve az 
élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztéséhez.  

A résztvevő gyerekek és családjaik által nagy örömmel fogadott és elismert programokat a Debreceni Művelődé-
si Központ intézményhálózatában - a Belvárosi, Újkerti, Homokkerti, Józsai Közösségi Házakban és a Tímár-
házban - az intézmény szakemberei és az együttműködő intézmények pedagógusai közösen valósították meg. 

Kapcsolat
Debreceni Művelődési Központ  4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
Tel.: 52/413-939 E-mail: dallosgabi@debrecenimuvkozpont.hu 



Évről évre óriási a látogatottsága: idén augusztus 
18–21. között várja a látogatókat a XX. FARMER-
EXPO Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakkiállítás, a VI. HORTICO Zöldség-Gyümölcs-
Kertészeti Szakkiállítás és II. VADÁSzexpo szak-
kiállítás a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki 
Tudományok Centrumában (Böszörményi út 138.).

Farmerexpó

Karneváli kocsik
A virágkocsik sorrendje lapzártánkor még nem volt 
végleges és teljes. Idén is készül virágokból Szent 
Korona és városcímer, közös kocsit indít Bihor, Haj-
dú-Bihar és Hargita megye (Csaba királyfi), Debre-
cen a városi rangot adományozó Nagy Lajos király 
előtt tiszteleg, Cegléd a városban toborzó Kossuth 
Lajost idézi meg, a Debreceni Egyetem kocsija 
Roary, a versenyautó lesz, a Teva Gyógyszergyár 
Zrt. a Gumimacikkal, a Sodexo Nyilas Misivel áll 
elő. Lesz kocsija a Fórumnak, az Autó Eskortnak és 
a Mobil Creditnek. A Cívis Seed Borsószem király-
kisasszonyról „mesél”, és találkozhatunk a hajdú-
böszörményi Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
jóvoltából Liszt Ferenccel is.

Szokás szerint hazai és külföldi fellépők is szí-
nesítik a virágkarneváli programot olyan helyszí-
nekről, mint Kuba, Venezula, Indonézia – vagy a 
kissé közelebbi Baszkföld, Lengyelország. De nem 
maradhatnak el a közkedvelt olasz zászlóforgatók 
sem, mint az I Carvinati Zászlóforgató Együttes 
(képünkön) Carovignóból.

Kártyával megéri
A virágkarneválra 
például 30 százalék-
kal olcsóbban lehet 
jegyet vásárolni! 
Ezenfelül még szá-
mos kedvezményt 
kínál a Debrecen 
Turisztikai Kártya, 
melyet a kártyatulajdonosok és hozzátartozóik (egy 
kártyával maximum 5 fő!) Debrecenben, Hortobá-
gyon és vonzáskörzetükben vehetnek igénybe. 

A kártya felmutatásával többek között múzeu-
mok, szálláshelyek, éttermek, fürdők szolgáltatásai 
érhetőek el kedvezőbb áron. A kártya megvásárol-
ható a Tourinform irodában. 

Bővebben: www.iranydebrecen.hu
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Augusztusi filmkavalkád

A kicsi kék törpökkel ezúttal New York felhőkar-
colói között találkozunk. Hókuszpókot továbbra 
is csak a törppörkölt érdekli, és el akarja kapni 
Aprajafalva lakóit. Ügyifogyinak köszönhetően 
a nyomukra jut, a törpök csapdába kerülnek, de 
egy vészkijáraton át egy távoli, ismeretlen világba 
érkeznek... A nagyvárosban Okoska és társai 
találkoznak a Winslow-házaspárral, akik hamar 
megszeretik a váratlan vendégeket. Ügyifogyi, 
Törpilla, Dulifuli, Okoska és a többiek épp kezde-
nék megszokni az ezer veszélyt rejtő nagyvárost, 
amikor megérkezik Hókuszpók... 

 Az első bosszúálló
Amerika kapitány a tengerentúlon legyőzte Harry 
Pottert, és átjött Európába is. Az első bosszúálló 
története a Marvel univerzum kezdeteire koncent-
rál, amikor is Steve Rogers önkéntesként jelentkezik 
egy kísérleti programba. Miután átváltozik az Ame-
rika kapitányként ismert szuperkatonává, szembe-
száll a gonosz Vörös Koponyával...

 Lázadó főemlősök
Bár a 2001-ben Tim Burton által készített Majmok 
bolygója-remake elég negatív fogadtatást kapott, 
a 20th Century Fox mégis úgy döntött, készít egy 
újabb filmet a világhatalomra törő majmok történe-
téből. Ezúttal a sztori előzményét ismerhetjük meg. 
San Franciscóban járunk, a jelenben: a génetika 
fejlődésével úgy tűnik, hamarosan a legretteget-
tebb kór is gyógyíthatóvá válik. A szer főemlősökön 
való tesztelése azonban nem várt mellékhatással 
jár: drasztikusan megnő a majmok intelligenciája, 
és háborút indítanak az emberiség ellen…

Hupikék törpikék 3D



Megfejtéseiket augusztus 
24-ig várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
ill. e-mailben:  
rejtveny@debrecenikorzo.hu

A helyes megfejtést beküldők 
között a DTV kiadványaiból 
(Debrecen és környéke,  
Üzenem az otthoni hegyek-
nek…) sorsolunk.
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Júliusi nyertesek
A júliusi számban megjelent rejtvény megfejtése:
„...gazdag programkínálat várja az érdeklődőket.”

Nyertesek:
Kovács Istvánné (Cívis u.) – Krisztus vándorai (DVD)
Tóth Bence – Borzontorz meséi (DVD)
A nyeremény átvehető szerkesztőségünkben  
(4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) munkanapokon  
8–16 óra között.



Jó tudni!
Intézmények, programhelyek elérhetőségei:
O Apolló mozi | Miklós utca 1. | (52) 417-847
O Csokonai Színház | Kossuth utca 10. | (52) 413-565, 

(52) 417-811 | szinhaz@csokonaiszinhaz.hu
O DMK Belvárosi Közösségi Ház | Kossuth u. 1. 

(52) 413-939 | dmk@debrecenimuvkozpont.hu 
O Debreceni Jégcsarnok | Derék u. 33. | (52) 537-272 

info@debrecenjegcsarnok.hu
O Kölcsey Központ | Hunyadi utca 1-3. | (52) 518-400  

kolcseykozpont@fonixinfo.hu
O MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 

Baltazár Dezső tér 1. | (52) 525-018 |  
modem@modemart.hu

O Nagyerdei Kultúrpark | Ady Endre út 1. 
(52) 310-065 | info@zoodebrecen.hu

O Tourinform Iroda Debrecen | Piac u. 20. 
(52) 412-250 | debrecen@tourinform.hu

Orvosi ügyeletek
Felnőtt: Debreceni Egyetem, Nagyerdei krt. 98., 
I. Sz. Bel. Klinika épülete oldalsó szárny. Betegfogadás 
0–24 óra | (52) 404-040.
Gyermek: Debreceni Egyetem, Nagyerdei krt. 98.,  
Gyermekklinika épülete. Betegfogadás:  
hétköznap 18–08, hétvégén folyamatosan
(52) 416-275.

ügyeletes patikák: 
Az év minden napján hosszú nyitva tartással üzemel 
(8–22 óra) a Nap Patika (Hatvan u. 1.), (52) 530-517, 
530-518 | Ünnepnapok kivételével minden nap 8–21 
óráig tart nyitva a Belvárosi Gyógyszertár  
(Kossuth u. 7.), (52) 530-742. | Ügyeletet tart 19–8 óra 
között a Libra Patika (Nagyerdei krt 98.), (52) 432-288, 
vagy az Auguszta Gyógyszertár (Móricz Zs. krt. 22.), 
(52) 535-752, 18–7.30 óra között pedig a Gyógyszertér 
Gyógyszertár (Péterfia u. 18.), (52) 532-000

 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: Kaméleon Dizájn Kft.
 Lapterv: Petromán László 
 Reklámgrafikus: Gyarmati Anett
 Nyomda: Alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Magyar Posta zrt.

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

2011.
AUGUSZTUS 9. 
– SzEPT. 10.

VIRÁG- 
KARNEVÁL
Kocsik, koncertek, programok

JAzzNApoK
40 éves a fesztivál

D E B R E C E N I

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány

2011. augusztus 9. – 
szeptember 10.

(Címlapfotó: 
DMJV Archívuma) 
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Szeretettel várjuk a 20. Jubileumi
Nemzetközi Mezőgazdasági és

Élelmiszeripari Szakkiállításra.

Szeretettel várjuk a 20. Jubileumi
Nemzetközi Mezőgazdasági és

Élelmiszeripari Szakkiállításra.

Debrecen

2011. 08. 18-21.

Augusztus 20.
ÚJRA!

www.farmerexpo.hu

Szervező:

Helyszín: DE Agrártudományi Centrum

Nyitva tartás: naponta 10.00 - 18.00 óráig
augusztus 20-án 9.00 - 19.00 óráig

Meghívó

20 ÉVE IRÁNYTŰ AZ AGRÁRVILÁGBAN



…és ez csak egy előny, amit az OTP Prémium 
szolgáltatások révén kapok!

Használja ki Ön is az OTP Prémium szolgáltatások számos előnyét!

•  Elsőbbségi kiszolgálás prémium ügyintézőknél, telefonos időpont foglalási lehetőséggel
•  Minden pénzügyi igényt kielégítő, „mindentudó” Prémium Plusz számlacsomag
•  Szakértő segítség a megtakarítások gondos tervezéséhez 
•  Arany hitelkártya 

A tájékoztatás nem teljes körű. A részletes feltételekről tájékozódhat az OTP Bank Nyrt. prémium 
kiszolgálást nyújtó bankfiókjaiban és a honlapján közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

www.otpbank.hu/premium
Prémium Vonal: 06 1 3666 333 • 06 40 366 333

Kivételes gasztronómiai 
élmények OTP Klub kártyával

otp prémium szolgáltatások
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