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A szeretet
   civilizációja
Karácsonyra, Jézus születésének ünnepére készü-
lünk. Az ünnepet megelőző négy hétnek a neve: 

„advent”, ami azt jelenti: „eljövetel” – Az Úr Jézus 
eljövetele. Az ünnepléssel szemünk elé idézzük a 
születés történetét, és elgondolkozunk annak mé-
lyebb értelmén. Jézusról így jövendöltek a próféták: 

„Emmanuelnek hívják majd, amit azt jelenti „Velünk 
az Isten!” Az advent folyamán és gyakorlataiban 
fölidézzük és átéljük az emberiség ősi vágyát is, 
hogy megszabaduljon a bűntől, és megtalálja 
boldogságát az életében. Szépen fejezi ki ezt egyik 
adventi énekünk: Téged vár epedve a halandók 
lelke. Jöjj el édes Üdvözítőnk! 

Jézus Krisztus már eljött – emberként megszületett 
közöttünk – meghirdette programját, az evangé-
liumot, a szeretet civilizációját. Azt is mondhatjuk, 
hogy „karnyújtásnyira” van hozzánk a boldog élet 
lehetősége. Az ünnepléssel felkínálja, hogy itt és 
most éljünk ezzel a lehetőséggel, és családunkban, 
közösségeinkben, saját magunkban megszülessen 
valami abból, amit Jézus hozott a világba. Adventi 
gyakorlataink, karácsonyhoz kapcsolódó szokásaink 
ebbe az irányba vezetnek bennünket. 

Az adventnek sajátos dinamizmusa van. Arra 
várakozunk, aki már eljött és ismét el fog jönni, 
szeretetet várunk és ajándékot adunk. Mert a bol-
dogságot, a békét csak úgy találja meg az ember, 
ha eszményeit magánál valami nagyobban keresi, 
és csak az önzetlen, adakozó szeretet teremt békét 
az emberben és az emberek között.  

Bosák Nándor
debrecen–nyíregyházi 
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O Öt országból 32 csoport, több mint 400 fő vesz 
részt az idei Nemzetközi Betlehemes Találkozón. 
December 9–11. között Erdélyből, Kárpátaljáról, 
Felvidékről, Vajdaságból és Magyarország több 
tájegységéről érkező betlehemesek játékát láthatja 
a közönség.

A program megnyitóját a Kossuth téren tartják 
december 9-én 17.15 órától. Másnap a Debreceni 

Művelődési Központban mutatkoznak be a csopor-
tok. A betlehemesek részt vesznek az e hétvégén 
zajló adventi városrészi és települési családi progra-
mokon is. 26 helyszínen (pl. iskolákban, óvodákban, 
templomokban, lakótelepeken, tanyaközpontokban, 
kertségekben) és a környező települések adventi 
rendezvényein is bemutatják betlehemes játékaikat, 
együtt készülnek az ünnepre az itt élőkkel. 

Jönnek a betlehemesek!

Dzsesszkoncert 
Pleszkán Frigyes emlékére
Debreceni Egyetemi Templom, dec. 9., 19 óra, belépő: 2000 Ft.

Tehetsége alapján a legnagyobb muzsikusok között tartanák 
számon, ha nem Magyarországra születik: rendre visszatér ez 
a Pleszkán Frigyesről szóló visszaemlékezésekben. S emellett a 
virtuozitás, a stílus- és humorérzék mind állandó jelzői ennek a 
páratlan zenésznek.

Az 51 éves korában elhunyt zongorista emléke előtt tiszte-
legnek egykori zenésztársai: Gayer Ferenc – bőgő, Gyárfás Ist-
ván – gitár, Jeszenszky György – dob, Rátonyi Róbert – zongora, 
Csepregi Gyula – szaxofon.

(Fotó: Horváth Tamás)

Állatok karácsonya
Télen a Nagyerdei Kultúrparkban is rövidebbek a napok: 

március 25-ig 9-től 16 óráig tart nyitva az intézmény. Termé-
szetesen a szokásos állatkerti séták lehetőségén túl ekkor is 
várják rendezvények a látogatókat. Szakvezetéses állatkerti 

 sétán vehetnek részt az érdeklődők december 11-én, vasárnap 
10 órától. Ekkor a madáretetők és téli madáreleségek körül 

forog majd a világ: az intézmény vendégül látja ugyanis a 
Nagyerdő madarait. December 27-én pedig hagyományosan 

megtartják az állatok karácsonyát, melynek része lesz az 
állatkerti állatok és az erdő madárvendégeinek etetésén túl az 

állatkerti nevelőszülők találkozója is.

Hitelkiváltás?

A FORiNt-hitel biztonságára, kiszámíthatóságára 
válthatja jelenlegi árfolyamkockázatát.

váltson forintra a kiváltó hitelünkkel!

Érdeklődjön kirendeltségünkön:
4025 Debrecen, Pásti u. 1/e  i  telefon: +36 52 324 247
Mobil: +36 30 466 08 87  i  www.hajdudorogtksz.hu

Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet
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Advent szerte
a városban
A Debreceni Művelődési Központ kulturális, 
oktatási és szociális intézményekkel, civil 
szervezetekkel, egyházi közösségekkel 
együttműködve 26 helyszínen szervez 
és koordinál adventi családi programo-
kat december 3–21. között a különböző 
városrészekben. Ünnepre hangoló műso-
rokkal, kórusénekekkel, ajándékkészítő, 
kézműves-játszóházakkal, bemutatókkal és 
betlehemes játékokkal várják a lakótelepe-
ken, kertségekben, külsőségeken, illetve a 
városközpontban élő családokat.

Többsincs 
királyfi

A nagy mesemondó, Benedek Elek 
színdarabot is írt: a Többsincs királyfit a 

Víg Kamaraszínházban láthatják a nézők. 
Ebben a mesejátékban a szerző nem a 

gyerekkorunkból ismerős történetet viszi 
színre: a történet főalakja az ördögök kirá-
lya, Hájháj, aki a címszereplő herceg édes-

apjával, Mirkó királlyal kötött szerződése 
alapján jogot formál a fiatal hősre, hogy 
azt leányának, Szélikének megszerezze...
A 110 éves szöveget Szász Zsolt drama-
turg dolgozta át a mai színpad számára, 

a rendező Árkosi Árpád.

Hitelkiváltás?

A FORiNt-hitel biztonságára, kiszámíthatóságára 
válthatja jelenlegi árfolyamkockázatát.

váltson forintra a kiváltó hitelünkkel!

Érdeklődjön kirendeltségünkön:
4025 Debrecen, Pásti u. 1/e  i  telefon: +36 52 324 247
Mobil: +36 30 466 08 87  i  www.hajdudorogtksz.hu

Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet
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O Hogy került a jég a Tócóskertbe? Hegy, víz 
nincs Debrecenben, jégcsarnok viszont van...

Azt szoktuk mondani, ha a téli olimpiai sportágak 
közül valamiben szeretnénk eredményt elérni, akkor 
a jég környékén kell keresgélnünk, mert várhatóan 
hegy továbbra sem fog emelkedni Debrecenben... 
De a viccet félretéve: régi vágya volt a városnak, 
hogy a jeges sportok meghonosodjanak itt. Ehhez 
viszont fedett csarnokra is szükség volt, ami nem 
csak szezonálisan lehet nyitva, mint a szabadtéri 
korcsolyapályák. Azaz: nemcsak 3–4 hónapos, 
hanem teljes éves sportolást is lehetővé tesz. A 
Jégcsarnok 2004-ben nyitotta meg kapuit, és a 
debreceniek azóta is szívesen látogatják. 

O Néhány év alatt a korcsolya és a jégko
rongozás nagyon népszerű lett a debreceni 
fiatalok körében. Mi lehet ennek az oka?

A jég nemcsak sportolási lehetőséget kínál, hanem 
aktív közösségformáló ereje is van, akár arról 
beszélünk, hogy jöjjön le az ember egy kis kor-
csolyázásra, jégdiszkóba vagy családi napra. A 
szabadidős részen túl pedig az is fontos, hogy már 
az elején elindítottuk a korisuliprogramot, integrál-
tuk az iskolák életébe a korcsolyázási lehetősége-
ket. Egy-egy szezonban nagyjából 180 csoport jön 
hozzánk. Ha húszfős osztályátlaggal számolunk, 
így minimum 3600 gyerekről beszélhetünk, akik 
alapszinten elsajátítják a korcsolyázást szakedzői 
háttérrel. Közülük sokan később visszatérnek mint 
sportolók, vagy vendégeink lesznek a közönségkor-
csolyázási alkalmakon. A jeges sportágak esetében 
komoly vonzerőt jelent a jégkorong-válogatott igen 
sikeres szereplése. 

O Kik alkalmasak erre a sportra? Mi
lyen az ideális műkorcsolyabajnok- vagy 
hokikapusjelölt?

Korán, már 4–5 évesen el kell kezdeni az edzé-
seket. Ekkor már látszik, megvan-e a lányoknál a 
kecses tartás, a ritmusérzék, a baletthez hasonló 
mozgás, vagy a fiúknál a küzdőképesség, a csi-
bészség, a csapatszellem az adott korcsolyázási 
tudáson felül. Igaz ugyan, hogy aki tud korcso-
lyázni, az rögtön elkezdhet akár jégkorongozni is, 
viszont időbe telik, míg automatizmussá válik, hogy 
ott a kézben az ütő, és csak erre, nem a jégre meg 
a korcsolyára figyel az ember.

O Csarnokról van szó – ez azt jelenti, hogy 
korlátlanul, bármikor lehet hódolni a jeges 
örömöknek?

Régi álma teljesült
Becsky Andrásnak  
azzal, hogy a Debrecen Jégcsarnokot 
irányíthatja. A közgazdász végzettségű 
ügyvezető ugyanis rajong a sportok 
világáért. Így amellett, hogy egy ilyen 
fontos intézményt vezet, a sport  
ügyéért is tehet.
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Bár télen-nyáron nyitva vagyunk, a nagyközön-
ség elsősorban mégis téli sportnak tekinti a jeges 
sportokat, október környékén kezdik el leporolni 
a korcsolyákat, s akkor hirtelen ugrásszerűen 
megnő a látogatottságunk. Épp ezért mi is ezekre 
a hónapokra koncentrálunk: családi programokkal, 
közösségeknek, cégeknek kiajánlott lehetőségekkel 
is igyekszünk színesíteni a kínálatot.  Elindítottuk 
például a Korizz velünk! programot, hogy aki be-
lépőjegyet vásárol, díjmentesen vehesse igénybe 
szakképzett oktatók segítségét. Idén kuponfüzetet 
indítottunk, ami az alapoktól középhaladó szintig 
tartalmazza ennek a programnak az elemeit. Ezzel 
főleg a gyerekeket próbáljuk motiválni, ők matricát 
kapnak, ha teljesítik a követelményeket. 

O Mekkora a csarnok látogatottsága? 

Éves szinten közel 100 ezer látogatónk van: ami 
nagyon szép szám. Már csak azért is, mert Ma-
gyarországon 10 százalék alatt van azok száma, 
akik rendszeresen sportolnak, szemben az euró-
pai 25–30 százalékos átlaggal. Kőkemény harcot 
vívunk, hogy jöjjenek, sportoljanak a fiatalok, mert 
előbb-utóbb ez a tendencia, hogy ennyire moz-
gásszegény életet élünk, a nemzetgazdaságban is 
gondot okozhat majd.

„Az is sokat jelent, ha műkorcsolyavonalon 
olyan személyiségekkel dolgozhatunk együtt, 
mint Sebestyén Júlia vagy Regőczy Krisztina, 

akik a sportág igazi sztárjai.”

„Az infrastruktúra üzemeltetése, a 
jégfelület komoly anyagi forrásokat 
igényel. Ezek egy részét kénytelenek 
vagyunk áthárítani a fogyasztókra, a 
bérlőkre vagy akár a nagyközönségre 

még akkor is, ha önkormányzati támo-
gatásban is részesülünk.”



A Ghymes együttesből jól ismert Szarka Tamás új 
magyar musicalt írt Mária címmel. Az ősbemutatót 
december 11-én és 12-én tartják a Főnix Csarnok-
ban. A darabot Vidnyánszky Attila rendezte, aki sze-
rint a mindenkori lehetőségről szól Szarka Tamás 
musicalje: minden megfogant gyermekben ott van 
Jézus, és minden gyermek megszületésével lehető-
séget kapunk az újrakezdésre, a világ és önmagunk 
újragondolására.

A Csokonai Színház és a Szegedi Szabadtéri 
Játékok közös produkciójaként megvalósuló előadás 
jövő augusztusában látható lesz a szegedi Dóm tér 

hatalmas színpadán is.
A musical szereplői a mind-

annyiunk által ismert bibliai 
történet alakjai: a szállást 
kereső Mária (Újhelyi Kin-
ga), védelmező társa, József 
(Bakos-Kiss Gábor), a hírt hozó 
Gábriel arkangyal (Rácz József), 
a kétellyel mérgező Kísértő, az 
Ego (Mészáros Tibor), a meny-

nyek királynőjét először felismerő Erzsébet (Pápai 
Erika), a gyermekgyilkos Heródes (Olt Tamás), a 
szívtelen Kovács (Hobo). A Hegedűs szerepében a 
musical szerzője, Szarka Tamás is színre lép. 

Ősbemutatóra készülnek
8

Gemza Péter koreográfus elárulta: a közel öt-
venfős tánckart a próbák során kellett felépíteni. 
Ebben ott vannak az Ady- és a Medgyessy-gim-
názium diákjai, a Debreceni Egyetem hallgatói is. 
A csapatot erősítik a Hajdú Néptánc Együttes, a 
Valcer, a Pi-Cool Hip Hop Sport SE, a Harmónia 
Dance Stylers tagjai, valamint a nyíregyházi 
breaktáncosok, az Abovo csoport. 
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Különleges koncerteket tartogat a december a deb-
receniek számára. Az „Öltöztesse a lelkét is ünnep-
lőbe” sorozatban 13-án a Csík zenekar lép fel Őze 
Áron közreműködésével a Nagytemplomban, és segít 
az ünnepre hangolódni Közeleg az ember fia című 
műsorával. December 19-én Dolhai Attila, hazánk 
egyik leghíresebb musicalénekese lép fel ugyanitt. 
Rád talál a boldogság című estjének sztárvendége 

Peller Anna, közreműködik a Gypsyland együttes. 
Karácsony másnapján, december 26-án pedig  Dem-
jén Ferenc mutatja be 65. születésnapi koncertjét 

„Premier előtt” a Kölcsey Központban.
Jegyek válthatók a Fórum Debrecen Bevásárló 

Központ Camel márkaboltja mellett a Kölcsey Köz-
pontban, a Tourinform-irodában, a Napló székházá-
ban és az Interticketnél (www.jegy.hu) – (x)

Csík, Dolhai, Demjén

Advent az Ifiházban
Adventi délutánra várják az érdeklődőket december 17-én 15 órától a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban. A programok közt szerepel bábelőadás, a 
Holló János Utcai Óvoda karácsonyi műsora, táncház kicsiknek és sá-
mándobos bemutató. Lesz egészséges ünnepi finomságok bemutatója és 
kóstolója. A látogatók megismerkedhetnek nagyanyáink betegségek elleni 
praktikáival, gyógyteákkal és egyéb népi módszerekkel. Közben lesz neme-
zelés, kosárfonás, csuhéangyalka készítése, mézeskalács díszítése, illetve 
kézművesek vására. A napot a 19 órától kezdődő Moldvai táncház zárja.

Nyitott városháza
Épp 20 éves ez a karácsonyi rendezvénysorozat, 

melyet a kezdeményező Kézműves Alapítvány és a 
DMK a kulturális osztállyal együttműködve szervez.

A város lakói természetes anyagokból, hagyomá-
nyos technikával készült ajándékokból válogathat-

nak, az itt élő és alkotó kézművesek pedig lehe-
tőséget kapnak a bemutatkozásra, a találkozásra 

a nagyközönséggel.
Idén mintegy 40 népi iparművész, kézműves 

mester kínálja hiteles, ízléses és igényes kivitelű 
portékáit (kerámiákat, szőtteseket, faragott tár-

gyakat, gyöngyékszereket, szalmából és vesszőből 
font tárgyakat, bőrtárgyakat, hímzéseket, csipkéket, 
hordókat, pipákat…), és lesz ajándék- és asztalidísz-
készítő játszóház a gyerekeknek, valamint ajándék-

program az időseknek.

A karácsonyi Nyitott városháza december 17-én 
(szombaton) 9–17 óráig, és 18-án (vasárnap) 9–16 
óráig várja a látogatókat. 
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„Magiszter Második esély PrograM” 

A téli szünet előtti napokban karácsonyi vásárt szervezünk a kézművesszakkör tanulóinak munkáiból. Hagyomány 
az iskolában az ünnepek előtt a diákok és a tanárok karaokeversenye, valamint a drámaszakkörösök bemutatója, 
amit idén is megszervezünk. Várva a közelgő karácsonyi ünnepeket, a napokban felkerültek a díszek is a tanter-
mekbe és az előtérbe.
Ebben a meghitt hangulatban várjuk Önöket adventi programjainkra és kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet minden kedves olvasónak.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.4024 Debrecen, Wesselényi út 4/b    www.magiszteralapitvany.hu

A Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola és a TÁMOP- 3.2.1./B-09/4-2010-0006 Európai Uniós 
Második Esély Program diákjai és pedagógusai idén karácsonykor is közösen készülnek az ünnepekre:  

2011. december  20., 19.30 Bartók terem
Közreműködik: Jónás Krisztina – ének 
Csősz János, Györgyfi  Zsolt, Madarassy Balázs – trombita
Voces Iuvenum Gyermekkar (karigazgató: Dobi Lászlóné) 
Lautitia gyermekkar (karigazgató: Nemes József)
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán) 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Karácsonyi koncert 

Közreműködik: Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika, 
Bódi Barbara, Peller Károly, Balczó Péter, Haja Zsolt
Cívis Táncegyüttes (művészeti vezető: Nagy Olivér)
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

2011. december 31., 18.00 Bartók terem
Szilveszteri operett gála sztárokkal

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

Peller Károly, Oszvald Marika   

Ajándékozzon Karácsonyi bérletet!

3 jövő évi koncertre szóló sorozatunk 

CD-melléklettel már kapható

A jegy mellé egy 

pohár pezsgőt kap 

ajándékba!

Kötik a bokrétát az apró angyalkák. A Debreceni 
Hajdú Táncegyüttes karácsonyi programjában, 
december 16-án 18 órától fellépnek a legfiatalabb és 
a legidősebb táncosok is, hagyományőrző vendégeik 
érkeznek Ördöngősfüzesről, zenét a Szeredás Népzenei 
Együttes szolgáltat.

Tankcsapda 
a Főnixben

Továbbra is a Tankcsapda az egyik 
legnépszerűbb hazai koncertzenekar. 

A tavasz óta zajló „Új nap vár” turnén 
eddig több mint 90 ezren látták a csa-

patot. Az év vége, ahogy megszoktuk 
már, idén sem múlhat el hazai pályás 

nagykoncert nélkül. Tavaly szilveszter-
kor Debrecen főterén, idén december 
29-én viszont ismét a Főnix Csarnok-

ban búcsúztatják az évet.

Szilveszteri operettgála
Egy pohár pezsgő  
és sok-sok muzsika: 
december 31-én 
18 órától a Bartók 
Terembe várja az 
operett rajongóit a 
Kodály Filharmó
nia. Műsoron a 
legnagyobb Kálmán-, 
Lehár-, Strauss-, 
Zerkovitz- és Husz-
ka-slágerek. A gálán 
közreműködnek a 
Budapesti Operett-
színház sztárszólistái: 
Kalocsai Zsuzsa, 

 Oszvald Marika, Bódi Barbara, Peller Károly és 
Balczó Péter, Haja Zsolt, valamint a Cívis tánc-
együttes. Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel.

Belépők 2500 forintos áron kaphatók a Tour-
inform-irodában, az Interticket hálózatában és   
a www.jegy.hu weboldalon.
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„Magiszter Második esély PrograM” 

A téli szünet előtti napokban karácsonyi vásárt szervezünk a kézművesszakkör tanulóinak munkáiból. Hagyomány 
az iskolában az ünnepek előtt a diákok és a tanárok karaokeversenye, valamint a drámaszakkörösök bemutatója, 
amit idén is megszervezünk. Várva a közelgő karácsonyi ünnepeket, a napokban felkerültek a díszek is a tanter-
mekbe és az előtérbe.
Ebben a meghitt hangulatban várjuk Önöket adventi programjainkra és kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet minden kedves olvasónak.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.4024 Debrecen, Wesselényi út 4/b    www.magiszteralapitvany.hu

A Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola és a TÁMOP- 3.2.1./B-09/4-2010-0006 Európai Uniós 
Második Esély Program diákjai és pedagógusai idén karácsonykor is közösen készülnek az ünnepekre:  

2011. december  20., 19.30 Bartók terem
Közreműködik: Jónás Krisztina – ének 
Csősz János, Györgyfi  Zsolt, Madarassy Balázs – trombita
Voces Iuvenum Gyermekkar (karigazgató: Dobi Lászlóné) 
Lautitia gyermekkar (karigazgató: Nemes József)
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán) 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Karácsonyi koncert 

Közreműködik: Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika, 
Bódi Barbara, Peller Károly, Balczó Péter, Haja Zsolt
Cívis Táncegyüttes (művészeti vezető: Nagy Olivér)
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

2011. december 31., 18.00 Bartók terem
Szilveszteri operett gála sztárokkal

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

Peller Károly, Oszvald Marika   

Ajándékozzon Karácsonyi bérletet!

3 jövő évi koncertre szóló sorozatunk 

CD-melléklettel már kapható

A jegy mellé egy 

pohár pezsgőt kap 

ajándékba!

Újévi koncert a Kodály Kórussal
Szép kerek jubileumhoz érkezett a Kodály Kórus: 
december 2-án voltak 40 esztendősek. Bár Gulyás 
György már 1955-ben, a zeneművészeti szakiskola 
énekkaraként megalapította a kórust, 16 év telt el, 
míg hivatásossá váltak 1971-ben, azóta fenntartó-
juk Debrecen. Napjainkban a Kodály Filharmoniku-
sok mellett a Kodály Kórus a város emblematikus 
zenei együttese. Az énekkar repertoárja igen gaz-
dag, az a cappella művektől az európai zeneiroda-
lom legjelentősebb oratórikus művein át a legújabb 
kortárs énekkari kompozíciókig terjed, de mindenek-
előtt persze a névadó, Kodály Zoltán művei állnak 
a középpontban. Eddigi működésük során több mint 

2500 koncertet adtak Európa, Ázsia, Afrika, Ameri-
ka 40 országában. 

A jubileumot kiállítással és hangversennyel ün-
nepelték a Modemben – a tárlat az elmúlt 40 évről 
december hónapban látható! –, január 1-jén pedig 
Újévi koncertjükre hívják a közönséget. Az év első 
napján 16 órakor a Református Nagytemplomban 
Pad Zoltán vezetésével lép fel a kórus. A koncerten 
közreműködnek a Kodály Filharmonikusok, illetve 
Somogyi-Tóth Dániel igazgató, valamint a fiatal 
tehetség, Sárosi Dániel orgonán.

A belépés a koncertre ingyenes!

Zene karácsonyra
Kedveskedjen ismerőseinek zenei élményekkel – 
ajánlja a Kodály Filharmónia. Karácsonyi bérletük 
három hangversenyt kínál. 2012. február 16-án 
egy kamarazenei koncertet, melyen Schubert és 
Brahms műveiből játszanak a Kodály Filhar-
monikusok, a világhírű magyar muzsikus, Bényi 
Tibor vezetésével. Március 8-án Verdi, Bartók és 
Rimszkij-Korszakov műveit adja elő a zenekar 
Kollár Imre dirigálásában. Április 5-én Kocsis 
Zoltán áll az együttes és a Kodály Kórus élén, 
amikor Brahms Párkák éneke című műve és 
Beethoven IX. szimfóniája csendül fel. 

E három koncert mellé minden vásárló egy 
CD-t is kap ajándékba, amit a jegyekkel együtt 
tehetnek a fa alá – a legsikeresebb koncertek 
részleteivel. A Karácsonyi bérlet 2400 forintos 
áron december 23-ig vásárolható meg a Tourin-
form-irodában.



  hírek  tények  a lényeg.



  hírek  tények  a lényeg.

Nagy Szent Gergely nyomán december 24-én éjfél-
kor valamennyi katolikus templomban szentmisét 
tartanak, emlékezve Jézus születésére. Az adventi 
várakozás után a karácsonyi ünneplés a szentesté-
vel, karácsony vigíliájával kezdődik. A hívő emberek 
évszázadok óta virrasztanak, böjtölnek és imádkoz-
nak ezen az éjszakán.

A december 24-én délután 3 órakor kezdődő 
gyermekek pásztorjátéka is a karácsony misztéri-
umát tárja elénk a Szent Anna-székesegyházban. 
Éjfélkor ünnepi szentmisét mutat be Bosák Nándor 
püspök. Előtte este 11-től már nyitva lesz a temp-
lom, és csöndes zenés áhítaton vehetnek részt a 
hívek.

Éjféli
szentmisék

Ünnep
„Otthon töltjük a karácsonyt, és hagyományos 
ételekkel, hallal, pulykával, bejglivel készülök az 
 ünnepre. A szenteste nálunk a szűk családé, a 
karácsony első napja pedig a szülők,  testvérek 
körében zajlik. A készülődéshez a Csík zenekar 
adventi koncertjét ajánlom az olvasóknak. Ez 
olyan ötvözete a magyar népzenének és a 
könnyűzenének, amely minden korosztály számára 
kellemes kikapcsolódást ígér. December 13-án a 
Nagytemplomban lépnek a közönség elé: így a 
helyszín maga is hozzájárul a meghitt hangulathoz, 
melyhez a teljesség kedvéért kedves kortyokat 
kívánok finom magyar borokból!”
Makszim Krisztina, a Papír Market üzletvezetője

Étel és élet Az ünnepi asztal 
a téma az Ifjúsági Házban december 14-én. A 
program 17 órától bemutató, kóstoló ünnepi finom-
ságokból, beszélgetés Jenei Brigitta és Domokiné 
Tóth Mária életmód-tanácsadókkal. Egy hét múlva, 
21-én szintén 17 órától Életreform Karácsonyt tar-
tanak az intézményben: fénymeditációval, műsor-
ral, batyus ünnepi asztallal.
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…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
•   Szakértő segítség a megtakarítások gondos tervezéséhez 
•   Kivételes kulturális és gasztronómiai élmények az OTP Klub kártyával
•  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.

Egy csomagban – „mindentudó”  
Prémium Plusz számlacsomag

otp prémium szolgáltatások

www.otpbank.hu/premium
Prémium Vonal: 06 1 3666 333 • 06 40 366 333
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A jeges sportokban jók vagyunk!
Mennyire eredményesek  
a debreceni sportolók a jeges 
sportokban? A Jégcsarnok  
ügyvezetője, Becsky András  
segített összefoglalást  
készíteni.

A felnőtt jégkorongozók az elmúlt 
két évtizedben 7 alkalommal nyerték 
meg az OB I/B-s bajnokságot, és két 
szezont töltöttek az OB I-ben. A cél 
jelenleg az, hogy legkésőbb két év 
múlva ismét első osztályú csapata 

legyen a városnak.

A legkisebbek – a szuper mini-előkészítő 
korosztály, 6–7 éves kortól felfelé – a 
DSI-vel kettős igazolásban versenyeznek. 
A legtöbb jó eredményt ők hozzák el: 
néhány éve még ez a korosztály rendre 
kikapott mondjuk az Újpesttől, és a na-
gyobb hagyományokkal rendelkező csapa-
toktól, most pedig megfordult a trend. De 
említhetjük az ifiket is, akik a Miskolccal 
közösen megverték a Székesfehérvárt. 
Dinamikusan, jól fejlődik a debreceni jég-
korong, és ha elérjük az első osztályt, ott 
lesz a példa a gyerekek előtt, hogy látják, 
hova lehet eljutni.

Talán a legsikeresebb jeges 
sportág a műkorcsolya 
Debrecenben. Sorra nyerik 
a gyerekek a korosztályos 
bajnokságot. Itt a sport-
iskola szakmai munkáját 
kell kiemelni: egy részük 
ott, másik részük a Jégkarc 
Egyesületben tevékenykedik, 
akik túlzás nélkül a legered-
ményesebb egyesületnek 
számítanak az országban. De 
a rövidpályás gyorskorcsolyá-
ban is jó eredményeket érünk 
el, olimpiai válogatott keret-
tagokat tudunk felmutatni. 

S végül a curling, ami a 
Jégcsarnok „saját gyerme-
ke”, és 4 éve indult el hódító 
útjára: még nem annyira állt 
be mint versenysport, inkább 
az jellemző, hogy tömegeket 
megmozgató versenyeket, 
rendezvényeket szerveznek a 
Jégcsarnokba.
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Szilveszter 
a Lovardában
Fergeteges buli várja idén is a szórakozni vágyókat a Lovar-
dában. Lesz ital és étel bőséggel: azok is kedvükre válogat-
hatnak, akik a hagyományos konyhát szeretik, azok is, akik 
a vegetáriánus étrendet részesítik előnyben. Természetesen 
az éjfél utáni lencse és malac sem marad el. Szilveszterkor 
persze fő a buli: a műsort show-táncosok, sztriptíz és élő 
zene színesíti. A talpalávalót a Party Band szolgáltatja.  
Részletek: (52) 426-180/77095, www.lovarda.hu

Advent a Hal Köz 
Galériában
Az idei utolsó önálló kiállítást követően 
a Hal Köz Galéria adventi vásárt rendez. 
Elsősorban az eddig kiállított festők válo-
gatott műveit vásárolhatják meg a galéria 
látogatói, de a kiállítás és vásár anyaga 
kiegészül további művészek, például a 
debreceni Tóth Miklós és Nagy Sándor 
Zoltán munkáival is. James Carcass egyedi 
darabokból álló üvegkollekciója is bizo-
nyára elnyeri az igényes ajándéktárgyakat 
kereső vásárlók tetszését – hívják fel az 
olvasók figyelmét. Bővebb információ: 
www.halkozgaleria.hu

a ni-mo art bemutatja

2011. december 9.  i  egyetemi templom

rátonyi róbert - zongora, gyárfás istván - gitár, gayer ferenc - bogo, jeszenszky györgy - dob, csepregi gyula - szaxofon

debrecen, egyetem tér 2. kapunyitás: 18:30-tól

Pleszkán FRIGYes-eMlÉkkOnCeRT

jegyek kaphatók:
tourinform iroda Debrecen Piac u. 20.  
Tel.: +36 52 412 250, valamint a helyszínen, Ára: 2000 Ft

w w w . n i m o a r t . h u

Szép őszünk volt. A veretlensé -
günk önmagáért beszél, természe-
tesen elégedett vagyok a srácok-
kal. Persze van hiányérzetem. A 
Vasas elleni 0–0 azért bánt, mert 
ott legalább hat százszázalékos le-
hetőségünk volt, mégsem rúgtunk 
gólt, a siófoki pontvesztés pedig 
azért, mert ott még a helyzetekig 
sem tudtunk eljutni. De említhet-
ném a hazai Honvéd elleni, vagy 
a kaposvári pontvesztést is. De 

ez már történelem, ezzel nem foglalkozunk. Tavasszal még 
nehezebb dolgunk lesz. Tisztességesen fel kell készülni és be 
kell fejezni azt, amit elkezdtünk.

Kondás Elemér, a Loki vezetőedzője

„

„
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w w w . n i m o a r t . h u

Jól működik a debreceni vízilabda-utánpótlásképzés, 
erre utalnak a DVSE eredményei. A legtöbb gyerek 
még csak néhány éve ismerkedik a sportággal, ehhez 
képest már a hazai bajnokság felsőházában szere-
pelhetnek. Bővebben: Dehir.hu

 Bács Zoltán
újabb Loki bajnoki címet vár
Bács Zoltán amellett, hogy a Debreceni Egyetem 
gazdasági főigazgatójaként dolgozik, oktat, intézetet 
vezet, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági 
tagja, sőt részt vesz a DVSC Futballszervező Zrt. 
igazgatóságának munkájában is. Ezért nem meglepő, 
hogy a karácsonyi ünnepek alatt elsősorban család-
jára vágyik. „Mint ahogy a szaloncukor a karácsony-
fához, szerintem úgy hozzátartozik a decemberhez 
a Tankcsapda-koncert is. A zajos év végi programot 
nem hagynám ki soha” – árulta el kérdésünkre Bács 
Zoltán, aki elmondta azt is: a jövő évtől emelkedő 
presztízsű egyetemet és újabb Loki bajnoki címet vár.

Jég az ég alatt
Korcsolyázni Debrecenben az Oláh Gábor utcai 
műjégpályán is lehet, ahol az árak idén nem 
emelkedtek. 
Nyitva tartás hétfőtől szerdáig: 
8–11, 12–15 óra, csüt.: 8–11, 12–15, 17–19.30 óra, 
péntek: 8–11, 12–15, 17–20 óra, szombat: 8–10.30, 
11.30–14, 15–17.30, 18.30–21 óra, vasárnap: 
8–10.30, 11.30–14, 15–17.30, 18–20.30 óra.
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DECEMBER 11., 16 ÓRA
KOSSUTH TÉR – Gyertyagyújtás
EMLÉKKERT – „Pásztorok, pásztorok….” 

A városháza elől induló menetet pásztorok, bárá-
nyok, valamint az e hét végén zajló betlehemes 
találkozó résztvevői alkotják. A város karácsony-
fájánál Réz Nagy Zoltán az evangélikus egyház 
lelkésze, és Papp László alpolgármester mondanak 
ünnepi beszédet, majd a Mária című musical sze-
replőivel közösen meggyújtják a harmadik gyertyát. 
A görög katolikus egyház kórusa mindenkit vár a 
közös éneklésre. Az Emlékkertben felállított jászol-
hoz megérkeznek a tisztelgő pásztorok.

DECEMBER 18., 16 ÓRA
KOSSUTH TÉR – Gyertyagyújtás
EMLÉKKERT – „Három Királyok…”

Advent utolsó vasárnapján a Három Királyok is 
elindulnak a jászolhoz a városháza elől. A város 
karácsonyfájánál ökomenikus nap vár mindenkit. 
A felekezetek egyesített kórusa énekel, és ünnepi 
gondolatok hangzanak el Balogh Barnabás refor-
mátus és Felföldi László római katolikus lelké-
szektől, illetve Pajna Zoltán alpolgármestertől. Az 
Emlékkertben a napkeleti bölcsekkel teljessé válik 
a jászol. Minden készen áll a Szentföldről érkező 
betlehemi láng fogadására a Debreceni Cserkészek 
és a Kolping család közreműködésével. A lángból 
több helyszínre jut, a hívek templomaiba és ottho-
naiba is. 

D e b R e c e n I  T É L  |  DEBRECENI ADVENT
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4026 Debrecen, Hunyadi u. 1–3. • (52) 518-400 
info@fonixinfo.hu • www.fonixinfo.hu

JANUÁR 6. 17 ÓRA, EMLÉKKERT
A betlehem búcsúztatása
Vízkereszt

Ezen a napon a nyugati egyházakban három ese-
ményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy a ha-
gyomány szerinti háromkirályok (Gáspár, Menyhért 
és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus 
megkeresztelkedését a Jordán folyóban, és az 
általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn. 
Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus 
templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek 
hazavihetnek. Vizkereszt napján a Debreceni Népi 
Együttes és a székelyföldi Pipacsok Néptáncegyüt-
tes közreműködésével az Emlékkertben elbúcsúz-
tatjuk a betlehemi jászolt. 
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DECEMBER 10., 14 ÓRA
KOSSUTH TÉR – VÁROS KARÁCSONyFÁJA 

Érkezik a lappföldi 
Mikulás – Joulupukki

Joulupukkinak, a Mikulásnak sok titka van. Szerencsére 
a manók olykor elkotyognak ezt-azt a világ számára. Tő-

lük tudjuk, hogy a Mikulás nagyon szeret utazni, új tájakat 
megismerni. Debrecenben még nem járt. Az a remek ötle-
te támadt, hogy „kötelező” teendői után – hiszen nagyon 
sokan várnak rá – feltétlenül meglátogatja a városunkat. 
Bár nem sokat időzhet nálunk, arra mindenképpen szakít 
időt, hogy találkozzon a gyerekekkel és egy életre szóló 

kedves élményt szerezzen nekik.

DECEMBER 31., KOSSUTH TÉR  

Boldog új évet, Debrecen!
Debrecen 2000-ben ünnepelt először a Kossuth téren. A 
közös szilveszterezés mára tradíció lett: minden évben 
zenei programok szórakoztatják a közönséget. Az est 
házigazda zenekara idén a Sun Girls együttes, ez a profi 
partizenekar; ABBA-, Neoton- és mindenféle rock and roll 
slágereket játszik – garantált a jó hangulat! Az autentikus 
cigánymuzsikát játszó Parno Graszt sem ismeretlen a jó 
bulit kedvelőknek, „Pedró kocsmájában” pedig tüzes latin 
ritmusokra tanítanak a Valcer táncosai. „Táncolnék a bol-
dogságtól” – éneklik az operettgála sztárjai. Többek között 
Bódi Marianna, Balczó Péter és Haja Zsolt előadóművé-
szek, valamint a Cívis Balett táncosai képviselik a mindig 
népszerű műfajt. A polgármesteri köszöntő után tűzijáték 
lesz, majd utcabál hajnalig… Boldog új évet, Debrecen!

Program: 19 óra – Sun Girls-koncert, 21 óra – Parno 
Graszt-koncert, 22.30 – „Pedro kocsmája”: tüzes ritmu-
sok a Valcer Táncstúdió táncosaival, 23.30 – „Táncolnék 
a boldogságtól” operett-összeállítás, 23.50 – polgár
mesteri köszöntő, 00.10 – tűzijáték, utcabál 
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JANUÁR 6., 18 ÓRA, BARTÓK TEREM

„Néptánc, 
vagy amit akartok”
A Debreceni Népi Együttes és a Pipacsok 
Néptáncegyüttes újévköszöntő műsora

Debrecen nagy hagyományokkal rendelke-
ző művészeti csoportja, a Debreceni Népi 
Együttes műsorában feldolgozza az alföldi 
magyar néphagyományokat, dalokat, tánco-
kat. Hazánk minden tánctípusa és dialektusa 
szerepel műsorukon. Újévköszöntő gálájuk 
vendége ezúttal a Pipacsok Néptáncegyüttes, 
mely tevékenységével mérföldkőnek számít 
az erdélyi néptáncmozgalomban.
Jegyek ára: 800 Ft





O December 8., csütörtök
DSC-SI Gála az Oláh Gábor utcai sportcsar-
nokban.

O December 8., csütörtök 10 óra
Vojtina Bábszínház, 10 óra: Iciri-piciri mesék. 
10 és 14 óra: „Menjünk el a látására!” 
Betlehemes játék.

O December 8., csütörtök 17 óra
„Várakozás” – adventi hangulatok. Deb-
receni képzőművészek kiállítása a  Mű-Terem 
Galériában (Batthyány u. 24.). Megnyitja: 
Tar Károlyné, a DMK igazgatója. Dec. 29-ig.

O December 8., csütörtök 14 óra
Benedek Elek: Többsincs Királyfi.  
Víg Kamaraszínház, Heltai Gáspár-bérlet.

O December 8., csütörtök 16.30
Debreceni tudósok a világ keletkezését 
kutató svájci laboratóriumban. Fényse-
bességnél gyorsabb neutrínók? Előadás 
a Méliusz-központban. Vendég: Trócsányi 
Zoltán akadémikus.

O December 8., csütörtök 18 óra
Az apostoli hitvallás magyarázata. Dobozi 
u. 5., fszt./5. (Sikó) Információ: (20) 523-2147

O December 8., csütörtök 18 óra
Utazások Ezotériában, Pilis összeesküvés. 
Kövesi Péter mutatja be új köteteit a Piac utcai 
Alexandra könyvesboltban. Km.: Barta Éva 
újságíró.

O December 8., csütörtök 18.30
Salsagyakorlás és -buli a Sikk Klubban 
(Domb u. 1.).

O December 8., csütörtök 19 óra
Tibeti filmklub és Teaház Pankotay 
 Ágnessel a Romkertben.

O December 8., csütörtök 19.30
Wagner-est a Bartók Teremben. Km.: 
Sümegi Eszter (ének), Kodály Filharmonikusok 
Debrecen.

O December 9–11.
XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó 
a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 9., péntek 17 óra
Finn–magyar népi iparművészeti kiállí-
tás a Méliusz-központban. (Dec. 23-ig.)

O December 9., péntek
Vörös István (Prognózis). Koncert a 
Rocktanyán (Bartók Béla út 56.).

O December 9., péntek 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina Bábszín-
házban. „Menjünk el a látására!” Betlehemes 
játék.

O December 9., péntek 14 óra
Hajdú-Bihar – Bihor megyejárás. Bemu-
tatkozik Élesd városa a Méliusz-központban.

O December 9., péntek 15 óra
Adventi családi délutánok: 15 óra: a 
Dombostanyai Óvodában. 15.30: a Veres Péter 
lakótelepi Mesekert Óvodában (Körtefa u. 3.) 
17 óra: a Vénkerti általános iskolában.

O December 9., péntek 16 óra
Varázskuckó. Természettudományos játszó-
ház a Dóczy-gimnáziumban (Kossuth u. 35).

O December 9., péntek 19 óra
A Tibeti Buddhizmus ma. Kalmár György 
filozófus előadása a Romkertben.

O December 9., péntek 19 óra
Pleszkán Frigyes-emlékkoncert az Egye-
temi Templomban. Közreműködik: Rátonyi 
Róbert (zongora), Gyárfás István (gitár), Gayer 
Ferenc (bőgő), Jeszenszky György (dob), 
Csepregi Gyula (szaxofon).

O December 9., péntek 19 óra
Zion refresh party a Csapókerti Közösségi 
Házban a K-Zaj, 2Joints, Hory, Keng, Gabriel 
Solution zenekarokkal.

O December 9., péntek 20 óra
Kiscsillag-, Heaven Street Seven-koncert 
a Lovardában.

O December 9., péntek 21.30
IV. Bachata Night a Kis Campus étteremben 
(Domb. u. 1.).

O December 10–11.
Karácsony Kupa Nemzetközi Gyermek-labda-
rúgótorna az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban 
és a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

O December 10–23.
Virághné Törös Borbála és Törös Mónika 
festőművészek kiállítása az Élettudományi 
Galéria – Tudományegyetem Botanikus kert 
között.

O December 10., szombat 
Debreceni HK – Újpesti B kölyök-jégkorong-
mérkőzés a Debreceni Jégcsarnokban.

O December 10., szombat
Adventi családi programok Debrecen 
városrészeiben: 9 óra: a tócóskerti Kazinczy-
iskolában és a tócóskerti fiókkönyvtárban. 10 
óra: a Wesselényi lakótelepen (a Tímárház-

Programok            időrendben

Jön a Heaven Street Seven is a Lovardába (Fotó: Martin Wanda)
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ban) – a Vezér utcai lakótelepen – az Újkerti 
Közösségi Házban – a Józsai Közösségi Házban 
– a Hajó Utcai Óvodában. 14 óra: az Ondód 
Jövőjéért Egyesület Közösségi Házában. 14.30: 
a Homokkerti Közösségi Házban a Motollával. 
15 óra: a Kismacsi Közösségi Házban.

O December 10., szombat 10 óra
Mandalafestés. Boros Betty előadása a 
Romkertben. Minikiállítás a Mandala Manuart 
Galéria munkáiból.

O December 10., szombat 10 óra
Kézműves-játszóház. Betlehemkészítés 
csuhéból a Méliusz-központban Porkoláb 
Rozáliával.

O December 10., szombat 10 óra
Szombati műhely családoknak. Adventi 
díszek készítése papírból a Tímárházban. 
Részvételi díj: 150 Ft/fő.

O December 10., szombat 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O December 10., szombat 14 óra
Debreceni tél: Érkezik a lappföldi Mikulás 
a Kossuth térre a város karácsonyfájához.

O December 10., szombat 15.30
A lélek útja. Előadás és meditáció Halmai 
Lászlóval a Romkertben.

O December 10., szombat 16 óra
Bódog és Szomorilla. Bábjáték az Ifjúsági 
Házban. (Jegyár: 750 Ft/fő, nagycsaládos jegy: 
3250/5 fő, 3900/6 fő)

O December 10., szombat 18 óra
A Bocskai-Forgórózsa Néptáncegyüttes 
jubileumi táncgálája a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban (Faraktár u. 67.).

O December 10., szombat 18 óra
Jégdiszkó a Jégcsarnokban. 21 órától 
éjszakai korizás és retro jégdiszkó.

O December 10., szombat 19 óra
Lajtos Anna és Kiss Erika (ének-zongora) 
ingyenes régizenei koncertje a Romkertben.

O December 11-23.
Hornyik Zoltán festőművész kiállítása 
a DOTE Elméleti Galériájában (Nagyerdei krt. 
98.).

O December 11., vasárnap 8 óra
4. Debreceni Karácsonyi Régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O December 11., vasárnap 11 óra
80 éves a Debreceni Fotóklub – kiállítás a 
Kölcsey Központban.

O December 11., vasárnap
Adventi családi programok Debrecen 
városrészeiben. 9 óra: a tégláskerti református 
templomban. 9.30: a Szent László-plébánián. 
10 óra: a Liget lakóparkban a Károli Gáspár 
játszótéren. 14 óra: a Gáspár György-kertben.

O December 11., vasárnap 10 óra
Mandalafestés. Boros Betty előadása a 
Romkertben.

O December 11., vasárnap 10 óra
Szakvezetéssel kísért állatkerti séták 
a Nagyerdei Kultúrparkban: Madáretetők és 
téli madáreleségek. 

O December 11., vasárnap 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina Bábszín-
házban.

O December 11., vasárnap 15 óra
Rendhagyó tárlatvezetés a Modemben 
a Hibriditás a Kárpátok között, ill. az Irokéz 
Gyűjtemény és a rendszerváltás című kiállí-
táson, Winkler Nórával, aki ezután bemutatja 
Csillagtúra című könyvét a földszinti Zöld 
Szamár Kávézóban.

O December 11., vasárnap 16 óra
Debreceni advent: „Pásztorok, pászto-
rok…” Gyertyagyújtás a város karácsonyfájá-
nál a Kossuth téren. Az Emlékkertben felállított 
jászolhoz megérkeznek a tisztelgő pásztorok.

O December 11., vasárnap 16 óra
„Akácos út”. Magyarnóta-gála karácsonyi 
ajándékműsor a Lovardában. Információ: (30) 
634-2844

O December 11., vasárnap 16 óra
Élet egy nepáli tibeti kolostorban. 
Gábor Dzsampa buddhista tanító előadása a 
Romkertben.

O December 11., vasárnap 16 óra
A Délibáb Nótaegyesület műsora a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O December 11., vasárnap 17 óra
Vasárnapi muzsika a Kölcsey Központban 
– Manuel Contreras madridi gitárkészítő 
emlékére. Km: Czakó Erika, Csorba Gergő, 
Göndöcz Viktor, Markó Fruzsina, Tokos Zoltán, 
Vitányi Judit. A belépés díjtalan. 

O December 11., vasárnap 18 óra
Kum-Nye tibetijóga-gyakorlás a Romkert-
ben Kovács Endrével.

O December 11–12., vasárnap–hétfő 19 óra
Mária musical – ősbemutató a Főnix 
Csarnokban.
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Sok-sok adventi programon vehetnék  
részt a debreceniek

Ismét lesz jégdiszkó a Jégcsarnokban – december 10-én, 17-én és 25-én
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O December 12., hétfő 10 és 14 óra
„Ádám, Éva, két szem szilva” –  táncház-
gyermekjátékok a Vojtina Bábszínházban.

O December 12., hétfő 18 óra
Megvilágosodás, misztikus élmény a 
Fény vallásában. Bakos Attila előadása a 
Júlia Mozgás és Táncstúdióban (Domb u. 1.).

O December 12., hétfő 19 óra
Tibeti filmklub és Teaház Pankotay Ágnes-
sel a Romkertben.

O December 12., hétfő 21 óra
Adventi táncház a Sugalló Zenekarral a 
Sikk Klubban.

O December 13–20.
Karácsonyváró programsorozat a Csapó-
kerti Közösségi Házban. December 13–20., 
14–19 óra: Babakiállítás. 13., 14 óra: Kung 
Fu Panda 2. 14., 14 óra: karácsonyi műsor, 
kántálás a csapókerti református templom 
kertjében. 15., 10 óra: karácsonyi játszóház 
ovisoknak, capoeira-foglalkozás. 15., 14 óra: 
karácsonyi játszóház iskolásoknak, ORT-IKI 
Fiókák gólyalábas mutatványos műsora.

O December 13., kedd
Debreceni HK – MAC Népstadion jégko-
rong-mérkőzés a Jégcsarnokban.

O December 13., kedd
Gyertyamártás. Játszóházi foglalkozások 
a Tímárházban. Előzetes bejelentkezéssel, 
csoportoknak 400 Ft/fő. 

O December 13., kedd
10 óra: Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 10 és 14 óra: „Menjünk el a 
látására!” Betlehemes játék.

O December 13., kedd 13 óra
Szépkorúak karácsonya a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O December 13., kedd 14.30
Kultúrmenza – műelemző és kreatív alkotó 
szakkör 18 éves kortól a Modemben.

O December 13., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O December 13., kedd 17 óra
Karácsonyi gyermekkoncert a Józsai Kö-
zösségi Házban. Közreműködnek: a Muzsikáló 
Egészség Alapítvány Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény növendékei.

O December 13., kedd 17 óra
Helytörténeti esték. Papp József Kós Károly-
díjas helytörténeti kutató előadássorozata az 
Újkerti Könyvtárban. A szecessziós Takarék-
pénztári Székház – a Kossuth u. 1. szám alatti 
ház építéstörténete.

O December 13., kedd 19 óra
Csík Zenekar. Adventi koncert a Nagytemp-
lomban. Vendég: Őze Áron.

O December 13., kedd 19 óra
Hét út Tibetben. Dezső Zsigmond előadása 
a Romkertben.

O December 14., szerda 17 óra
Csendélet. A Debreceni Fotóklub kiállítá-
sa a Méliusz-központban. (Dec. 31-ig.)

O December 14., szerda 17 óra
Keresztmetszet. Horváth István kiállítása a 
Belvárosi Galériában (Kossuth u. 1.). Mny: dr. 
Nagy Márta. Látható: jan. 6-ig.
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Csík János és zenekara december 13-án koncertezik a Nagytemplomban

A házaspár éli megszokott életét. Egy kicsit már belefásultak, így aztán a feleség megpróbálja 
felrázni kapcsolatukat... Edward Albee mesterművekkel ajándékozta meg a színházat: Peter és 
Jerry című darabját Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Mészáros Tibor játsszák. Premier 16-án. 
(Fotó: Csokonai Színház/Kállai Tóth Anett)



O December 14., szerda
10 óra: Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 10 és 14 óra: „Menjünk el a 
látására!” Betlehemes játék.

O December 14., szerda 10 óra
Kézműves játszóház. Karácsonyi üdvözlőlap 
készítése az Újkerti Közösségi Házban.

O December 14., szerda 16.30
Kortárs debreceni irodalom III. A mosto-
ha műfajok. Bényei József író, irodalomtör-
ténész előadása a Méliusz-központban. Km.: 
Juhász Árpád színművész.

O December 14., szerda 17 óra
Vidám verses évbúcsúztató a Szerenád 
zenekarral a Benedek Elek Könyvtárban.

O December 14., szerda 17 óra
Bemutató, kóstoló ünnepi finomságok-
ból az Ifjúsági Házban.

O December 14., szerda 17 óra
Fotográfia tegnap és ma. Ankét és 
beszélgetés a 80 éves Debreceni Fotóklubhoz 
kapcsolódva a Kölcsey Központban. Vendégek: 
Albertini Béla, Csillag Katalin, Kukla Krisztián. 
Moderátor: Máthé András. 

O December 14., szerda 19 óra
Őszi színházi esték: Michael Stewart: 
Szeretem a feleségem. Zenés vígjáték 
a Budaörsi Játékszín előadásában a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O December 14., szerda 19 óra
Az üvegcipő. A Kárpátaljai Megyei Magyar 
Dráma Színház vendégjátéka. Víg Kamara-
színház.

O December 14., szerda 20 óra
Artézis lemezbemutató koncert a Rom-
kertben.

O December 15–18.
Advent illatai és ízei. Jótékonysági bemuta-
tó és vásár a Belvárosi Közösségi Házban. 

O December 15-ig
Pál Ágnes mandalafestő kiállítása a 
Barabás étteremben (Vár utca 11.).

O December 15., csütörtök
X-Mas tea party az Amerikai Kuckóban.

O December 15., csütörtök
10 óra: Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 10 és 14 óra: „Menjünk el a 
látására!” Betlehemes játék.

O December 15., csütörtök 15 óra
Diabétesz Karácsony a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O December 15., csütörtök 17 óra
Törzslátogatók ünnepe. Ajándéksorsolás a 
Mű-Terem Galériában.

O December 15., csütörtök 18 óra
Az üvegcipő. A Kárpátaljai Megyei Magyar 
Dráma Színház vendégjátéka. Víg Kamara-
színház.

O December 15., csütörtök 18.30
Salsagyakorlás és -buli a Sikk Klubban.

O December 15., csütörtök 19 óra
Tibeti filmklub és Teaház a Romkertben.

O December 16–18.
Vasútmodell-kiállítás és -bemutató 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O December 16–23.
Adventi vásár a Méliusz-központban.

O December 16-ig
Tibet fénye. Tibeti napok és kiállítás a 
Romkertben.

O December 16., péntek
Pokolgép. Koncert a Rocktanyán.

O December 16., péntek 10 óra
10 óra: Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 10 és 14 óra: „Menjünk el a 
látására!” Betlehemes játék.

24

Horváth István képeiből nyílik tárlat a Belvárosi Galériában december 14-én

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

A Kodály zeneművészeti szakközépiskolában 16-ig látható a Chopin történetét  
bemutató vándorkiállítás



O December 16., péntek 14 óra
Lisztérzékeny gyerekek karácsonyi 
ünnepsége a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 16., péntek 14 óra
Múzeumpedagógiai foglalkozások: Kísérle-
tezés, beszélgetés a „Töltődj fel!” című 
kiállításhoz kapcsolódóan a Medgyessy-
múzeumban. Előadó: Kotormán Mihály.

O December 16., péntek 16.30
Farkas Gábor: Törzsét tartó ág című köte-
tének dedikálással egybekötött bemutatója a 
Líra Könyvesboltban.

O December 16., péntek 17.30
Ozsváth Sándor művelődéstörténész soroza-
ta a Református Kollégiumban. A tűz őselem 
és a vele kapcsolatos képjelek.

O December 16., péntek 18 óra
Debreceni tél: A Hajdú Táncegyüttes 
évadzáró ünnepi műsora a Kölcsey 
Központban.

O December 16., péntek 19 óra
Peter és Jerry, Állatkerti történet. Horváth 
Árpád Stúdiószínház. Premier.

O December 16., péntek 19 óra
„A tested hússzirmú virág” – Sári László 
orientalista író előadása a Romkertben.

O December 16., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni buli az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! 
Nyitva: 20.30–01-ig, medencezárás 0.30-kor.

O December 17–18.
XX. Nyitott Városháza. Karácsonyi kézmű-
ves-vásár és -bemutatók, jótékonysági prog-
ramok a régi városháza épületében. Nyitva: 
szombaton 9–17 óra, vasárnap 9–16 óra.

O December 17-től
Drágakőtár-kiállítás a Romkertben.

O December 17., szombat
Adventi családi programok  
10 óra: a Dobozi és Fényesudvari lakótelepen, 
a Petőfi Emlékkönyvtárban. 14 óra: Pacon.

O December 17., szombat 15 óra
Belvárosi adventi délután az Ifjúsági Ház-
ban. Bábelőadás, karácsonyi műsor, táncház, 
sámándobos bemutató, egészséges ünnepi 
étkek kóstolója, kézműves-foglalkozások és 
-vásár. Este moldvai táncház.

O December 17., szombat 15 óra
Családi program a Jégcsarnokban. 
Autóverseny a jégen távirányítós autókkal, 
terepasztallal.

O December 17., szombat 16 óra
Kerékpárok San Franciscótól Coloradóig. 
Sarkady Gyula előadása a Csapókerti Közösségi 
Házban. 

O December 17., szombat 18 óra
Ketrecharcgála a Hódos Imre Rendezvény-
csarnokban.
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Rád talál a boldogság – Dolhai Attila de-
cember 19-én lép fel a Nagytemplomban

Háry János: igazi családi élmény az ünnep környékén (Fotó: Máthé András)

Karácsony havában a bábszínházban Iciri-piciri mesék kelnek életre, amelyekhez Móricz 
verses állatmeséi közül válogatott a Vojtina



O December 17., szombat 18 óra
Jégdiszkó a Jégcsarnokban.

O December 17., szombat 19 óra
Peter és Jerry, Állatkerti történet. Horváth 
Árpád Stúdiószínház, Kertész Gyula-bérlet.

O December 18., vasárnap
6. Debreceni Halvasárnap a Kossuth téren. 
Információ: (52) 502-231.

O December 18., vasárnap
Debreceni tél: Karácsony Artúr – az 
Apolló moziban. 9 óra: Kézműves-foglalkozás, 
lufibohóc. 10 óra: filmvetítés. 12 óra: Artúr 
meglepetései. 

O December 18., vasárnap 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. „Menjünk el a látására!” 
Betlehemes játék.

O December 18., vasárnap 10 óra
Múzeumpedagógiai foglalkozás 6 éves 
kortól a Modemben. Kapcsolódó mű: Tarr 
Hajnalka: Instant nyáj.

O December 18., vasárnap 16 óra
Debreceni Advent: „Három királyok…” 
Gyertyagyújtás a város karácsonyfájánál a 
Kossuth téren. Az Emlékkertben a napkeleti 
bölcsekkel válik teljessé a jászol.

O December 19., hétfő 9 óra
Nagysándor-telepi adventi családi dél-
előtt a Nagysándor József Általános Iskolában.

O December 19., hétfő 10 és 14 óra
„Menjünk el a látására!” Betlehemes játék a 
Vojtina Bábszínházban.

O December 19., hétfő 14 óra
Karácsonyváró ünnepség nyugdíjasoknak a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O December 19., hétfő 18 óra
Karácsonyi koncert a DOTE Elméleti Galéri-
ájában. Km.: Juhász Árpád színművész és fiai, 
Lelkesek – a pszichiátriai tanszék kórusa, DOTE 
Monteverdi Kórus. 

O December 19., hétfő 18 óra
Ingyenes interaktív tárlatvezetés 
a Romkertben.

O December 19., hétfő 19 óra
Rád talál a boldogság. Dolhai Attila adventi 
koncertje a Református Nagytemplomban.

O December 20., kedd 
10 óra: Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 10 és 14 óra: „Menjünk el a 
látására!” Betlehemes játék.

O December 20., kedd 15.30
Nagyerdei adventi családi délelőtt 
a Hunyadi János Általános Iskolában.

O December 20., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O December 20., kedd 18.30
Pszichológiai szabadegyetem a Rom-
kertben. Égerházi Anikó és Kazimir Ágnes 
sorozatának év végi záró programja.

O December 20., kedd 19 óra
Osztrovszkij: Karrier. Csokonai Színház, 
előbemutató, Lontay Margit-bérlet.

O December 20., kedd 19.30
Karácsonyi est a Bartók Teremben. Km: 
Jónás Krisztina (ének), Csősz János, Györfi 
Zsolt, Madarassy Balázs (trombita), Voces 
luvenum Gyermekkar, Lautitia gyermekkar, Ko-
dály Filharmonikusok Debrecen, Kodály Kórus 
Debrecen. Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel.

O December 21-ig
Kovács Rózsa tűzzománc-kiállítása az 
Újkerti Könyvtárban.

O December 21., szerda
10 óra: Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina 
Bábszínházban. 10 és 14 óra: „Menjünk el a 
látására!” Betlehemes játék.

O December 21., szerda 17 óra
Életreform karácsony az Ifjúsági Házban.

O December 22–23., csütörtök–péntek 10 óra
Karácsonyra készülünk – kézműves-foglal-
kozások a Petőfi Emlékkönyvtárban.
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A szépség vonalai. Aktok az Antal–Lusztig-gyűjteményből a Modemben –  
köztük Vaszary János műve, az Ádám és Éva

Karácsonyi koncertet ad a Budapest Klezmer Band december 23-án a Csokonai Színházban

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



O December 22., csütörtök 18 óra
Háry János. Csokonai Színház, bérletszünet.

O December 22., csütörtök 18 óra
Karácsonyi gála: „Az ezüstmackó 
 története” mese a Jégcsarnokban.

O December 22., csütörtök 18.30
Salsagyakorlás és -buli a Sikk Klubban.

O December 22., csütörtök 19 óra
Fodrásznő. Víg Kamaraszínház, bérletszünet.

O December 23-ig
Adventi vásár a Hal Köz Galériában az 
eddig kiállított festők válogatott műveiből.

O December 23., péntek 19 óra
Budapest Klezmer Band. Karácsonyi 
koncert a Csokonai Színházban.

O December 23., péntek 20 óra
Morze-koncert. Hyde music park – 
 Ingyenes koncert a Romkertben.

O December 24-ig
Adventi képzőművészeti csoportos kiál-
lítás, és Gyöngy Enikő ezüstékszer-kiállítása 
a Simonffy Galériában.

O December 25., vasárnap 18 óra
Jégdiszkó, lézershow a Jégcsarnokban.

O December 26., hétfő 19 óra
Demjén Ferenc karácsonyi koncertje 
a Kölcsey Központban.

O December 27-30.
Real Team Kupa a Hódos Imre Rendezvény-
csarnokban.

O December 27., kedd
Zorall. Koncert a Rocktanyán.

O December 27., kedd 9 óra
Állatok karácsonya a Nagyerdei 
Kultúrparkban. 

O December 27., kedd 14.30
Kultúrmenza – műelemző és kreatív alkotó 
szakkör 18 éves kortól a Modemben.

O December 27., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O December 27., kedd 18 óra
Háry János. Csokonai Színház, bérletszünet.

O December 27., kedd 19 óra
A 100 Tagú Cigányzenekar ünnepi nagykon-
certje a Kölcsey Központban.

O December 28., szerda 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina Bábszín-
házban. Hamuban sült pogácsa. Dramatikus 
játék.

O December 28., szerda 18 óra
Háry János. Csokonai Színház, bérletszünet.

O December 28., szerda 19 óra
Bödőcs Tibor önálló estje a Lovardában.

O December 28., szerda 20 óra
Évadzáró est a Romkertben.

O December 29., csütörtök 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina Bábszín-
házban. Hamuban sült pogácsa. Dramatikus 
játék.

O December 29., csütörtök 10 óra
Újév váró szünidei családi délelőtt 
a  Belvárosi Közösségi Házban. (Ingyenes.)

O December 29., csütörtök 18.30
Előszilveszteri salsaparti a Sikk Klubban.

O December 29., csütörtök 19 óra
Tankcsapda-koncert a Főnix Csarnokban. 
Vendégek: Verismo, Leander.

O December 29., csütörtök 19 óra
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek. 
Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O December 30., péntek 11 óra
Diótörő. A Szentpétervári Állami Balett 
gyermekelőadása a Kölcsey Központban.

O December 30., péntek 19 óra
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek. 
Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O December 30., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni buli az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! 
Nyitva: 20.30–01-ig, medencezárás 0.30-kor.

Az állatok karácsonya ma már népszerű hagyománynak számít:
idén december 27-én tartják a debreceni Állatkertben

Szilveszteri operettgála: igazi sztárparádét ígér a Bartók Teremben a Kodály Filharmónia
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O December 31., szombat
Szilveszter 2011. Lovarda. Szilveszteri 
rendezvény a Lovardában. 

O December 31., szombat 18 óra
Szilveszteri operettgála a Bartók Teremben 
(Piac u. 11–15.). Közreműködnek a Budapesti 
Operettszínház sztárszólistái: Kalocsai Zsuzsa, 
Oszvald Marika, Bódi Barbara, Peller Károly, 
Balczó Péter, Haja Zsolt, illetve a Cívis Tánc-
együttes, Kodály Filharmonikusok Debrecen.
 
O December 31., szombat 18 óra
A kertbarát kör óévbúcsúztatója a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O December 31., szombat 19 óra
Szilveszteri bál a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 31., szombat 19 óra
Boldog új évet, Debrecen! Közös szilvesz-
terezés a Kossuth téren. Program: 19 óra: Sun 
Girls-koncert Vendég: Nagy-György Márton éne-
kes, 21 óra: Parno Graszt-koncert, 22.30: „Pedro 
kocsmája” – tüzes ritmusok a Valcer Táncstúdió 
táncosaival, 23.30: „Táncolnék a boldogságtól” 
– operett-összeállítás, 23.50: Polgármesteri 
köszöntő, 00.10: tűzijáték, utcabál

O Január 1., vasárnap 16 óra
Újévi hangverseny a Református Nagytemp-
lomban. Km.: Somogyi-Tóth Dániel (orgona), 
Kodály Kórus Debrecen. Vezényel: Pad Zoltán. 
(Ingyenes.)

O Január 6., péntek 16 óra
Vízkereszt – A Betlehem búcsúztatása az 
Emlékkertben.

Jandó Jenő január 12-én koncertezik Debrecenben

O Január 6., péntek 17.30
Ozsváth Sándor művelődéstörténész  
sorozata a Református Kollégiumban.  
A magyar beszéd és a magyar gondolkodás-
mód összefüggései.

O Január 6., péntek 18 óra
„Néptánc, vagy amit akartok” –  
a Debreceni Népi Együttes és a Pipacsok 
Néptáncegyüttes újévköszöntő gálája  
a Bartók Teremben.

O Január 8., vasárnap 16 óra
Újévi operettgála a VOKE Egyetértés  
Művelődési Központban.

O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport     O családi
Még látható tárlatok
Rácz Erika ötvös, Magyar Zita fazekas 

Józsai Közösségi Ház, 22-ig

A cívisvilág emlékezete 
Tímárház, 28-ig

Hibriditás a Kárpátok között 
Modem, január 1-jéig

Makai Imre 
Benedek Elek Könyvtár, 6-ig

A másik Vénusz (Drozdik Orshi) – 
Modem, 8-ig

Vasutas Képzőművészeti Műhely 
Egyetértés művelődési központ, 9-ig

Kádár Nagy Lajos 
Szabó Magda kávézó, 10-ig

A villamosság térhódítása 
Medgyessy-múzeum, 29-ig

A rackák világa. A világ egyik legjobb szájharmonikásaként ismert Ferenczi György 
zenekarával, a Rackajam együttessel január 24-én ad lemezbemutató koncertet a Kölcsey 
Központban. Jegyek 2200 és 2800 forintos áron válthatók a koncertre.

ELŐZETES

O Január 11., szerda 19 óra
Őszi színházi esték: R. Strand: Karrier 
komédiák. Vígjáték a Száguldó Orfeum 
előadásában a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Január 12., csütörtök
Vocapeople a Kölcsey Központban.

O Január 12., csütörtök
Mesél a bor... Vacsoraest és borkóstoló a HBZ 
Galériában (Galamb u. 23–29.). Vendég: Kaló 
Imre borász, Berecz András előadóművész és a 
Bakator zenekar. Információ: (52) 533-555

O Január 12., csütörtök 19.30
Jandó Jenő zongoraestje Beethoven 
műveiből a Bartók Teremben.
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Jön a 100 Tagú  
   Cigányzenekar!
Teljes zenekarral, Nyugat-Európában is nagyon 
sikeres koncertműsorával lép fel december 27-én 
este a Kölcsey Központban a világhírű 100 Tagú 
Cigányzenekar. Mint Buffó Rigó Sándor művészeti 
vezető elárulta: a helyszínek kiválasztásánál mindig 
„a legelegánsabb, legjobb akusztikájú és legszeb-
ben berendezett exkluzív megoldásokat” választot-
ták.

A nagyszerű muzsikusok, akik Franciaországtól 
Japánig, Spanyolországtól Tunéziáig rendre meg-
hódították a közönség szívét, Debrecenben Strauss, 
Brahms, Rossini és Liszt Ferenc műveit is játszani 
fogják – a zenekarhoz méltó „cigányos” virtusban.

A vadak útján 
„Akkor, 1956 őszén csak 
két dolgot tudtam bizto-
san: azt, hogy el kell men-
nem, ha törik, ha szakad, 
és azt, hogy itt kell ma-
radnom, ha van bennem 
egy fikarcnyi becsület.” E 
szavakkal indul Ferdinandy 
György regénye egy életen 
és kontinenseken átívelő 
kalandról. A hat fejezetből 
álló mű részleteit eddig 
csak folyóiratokban lehe-

tett olvasni, most vált belőlük összefüggő nagyre-
gény. A kötet a debreceni Picaro Kiadó gondozásá-
ban jelent meg, melyet a Ni-Mo Art Kft. alapított.

HajdúHadHáz Béke útja reHaBilitációja ii. szakasz

Az építési beruházás műszaki ellenőre: 
HAJDÚROAD Mérnöki Iroda Kft., 4029 Debrecen, Berek u. 20.
A beruházás kivitelezője: 
D-TRANSZ Kft.,  4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
A kivitelezés költsége bruttó 247.500.000.- Ft
A projekt tervezett összköltsége: 284.161.056.-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 230.610.605.- Ft

Felújításra kerül a hajdúhadházi Béke útja egy szakasza. Az útpálya két oldala szegélyépítéssel bővül, az út új burkolatot kap. A 
meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer átépül. Az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott és támo-
gatásra ítélt Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja II. szakasz, az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 azonosító számú pályázat alapján 
készül. A kivitelezési munkálatokat a D-TRANSZ Kft. végzi a régi 4. számú főút 0+050-1+190 km szelvények közötti szakaszon.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hajdúhadház Város Önkormányzat által biztosított önerő: 
53.550.351.-Ft
Kedvezményezett: 
Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Telefon: +36 52-583-420
Közreműködő szervezet neve: 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. Telefon: +36 52/524-760.

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004

mikrotérségi családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális fejlesztése

Az építési beruházás műszaki ellenőre: 
KÖZTERV Kft., 4242 Hajdúhadház, Lorántffy u. 27.
A beruházás kivitelezője: 
Universal Bau 96 Bt., Debrecen, Csillag u. 53. fszt. 1.
A projekt tervezett összköltsége: 54.932.125.-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 49.674.456.- Ft

Az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott és támogatásra ítélt, Mikrotérségi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Infrastrukturális fejlesztése, az ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023 azonosító számú pályázat alapján készül.
A kivitelezési munkálatokat az Universal Bau 96 Bt. végzi, Hajdúhadház Béke utca 54/A szám alatt. Az átépítés célja, hogy a Szabó 
Gábor utcai, egykor általános iskolaként működő épületet átépítsék és családsegítőként működjön tovább. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hajdúhadház Város Önkormányzat által biztosított önerő: 
5.257.669.-Ft
Kedvezményezett: Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Telefon: 52-583-420
Közreműködő szervezet neve: 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30–32.

ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023



Orvosszakmai információk
Hazánk legnagyobb traumatológiai 
centrumai közül a Kenézy Kórházban 
elsőként kezdték meg az akut trauma-
tológiai betegek súlyossági osztályozá-
sát. A közös, több munkahelyes beteg-
osztályozó kialakításával ezen betegek 
ellátási körülményei is javulnak majd. 
A beruházás megvalósításával a sür-
gősségi osztály ágyszáma 9-ről 25-re 
bővül (10 őrző-, 15 fektetőágy), illetve a 
szubintenzív ellátás szakmai minősége 
tovább emelhető. 
A projekt teljes körű megvalósulásával 
az osztály betegei komfortosabb kö-
rülmények között, magasabb szakmai 
színvonalú ellátásban részesülhetnek, 
így Hajdú-Bihar megye sürgősségi be-
tegellátásának egy olyan bázisa alakul 
ki, mely növeli a megye és a térség la-
kosságának életesélyeit és támogatja 
a térség további gazdasági, társadalmi 
fejlődését.

Finanszírozás rendszere
A támogatási szerződés szerint:
A pályázat összköltsége:   
521 734 832 Ft
Saját erő:   63 912 517 Ft
Pályázati támogatás összege:  
457 822 315 Ft
A projekt költségvetésében a pénzügyi 

FEJLESZTIK A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYT A KENÉZY KÓRHÁZBAN

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

fedezet a meglévő épület felújítására, 
új épületszárny megépítésére, valamint 
egészségügyi gépek , műszerek beszer-
zésére biztosított.

Építési munkálatok
A 2011. március 8-i alapkőletételt kö-
vetően megkezdődtek a kivitelezési 
munkálatok. Az építésre, felújításra for-
dítható összeg meghaladja a 220 millió 
Ft-ot.
Az első ütemben az új épületszárny 
szerkezetépítése és az épület tetőszige-
telése történt meg. Jelenleg gépészeti és 
elektromos alapvezetékek kiépítése zaj-
lik. Megkezdődött a homlokzati nyílás-
zárók beépítése is, megteremtve ezzel a 
belső, szakipari munkák elkezdésének 
feltételeit.
A felújítási munkálat több ütemben zaj-
lik a kórház szakmai vezetőinek felügye-
lete mellett.  A kivitelezés ideje alatt a 
betegellátás biztosítása folyamatos, kü-
lönös tekintettel a sürgősségi ellátásra.

Egészségügyi gép-, műszerbeszerzés
A projekt lehetőséget nyújt az új épület-
szárny műszerparkjának kialakítására 
és a sürgősségi betegellátás tárgyi fel-
tételeinek megteremtésére is. Jelenleg 
a jogszabály által előírt közbeszerzési 
eljárás előkészítése van folyamatban.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az „SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy 
Kórház-Rendelőintézetben” (TIOP 2.2.2-08/2-2009-0016) tárgyú projekt megvalósítására az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében közel 458 millió forint támoga-
tást nyert, melyet az Európai Unió és a Magyar Kormány biztosít. A projekt lebonyolítását szabályozó támoga-
tási szerződés 2010. április 8-án lépett hatályba. 

A pályázat mintegy 130 millió Ft érték-
ben teszi lehetővé új orvosi gépek, mű-
szerek, berendezések beszerzését.
A projekten belül a kivitelezés véghatár-
ideje 2012. április 30. A teljes körű mű-
szaki átadást követően kezdődhet meg 
az egészségügyi gépek, műszerek tele-
pítése, indulhat a próbaüzem, valamint 
kezdeményezhető a használatbavételi 
engedélyezési eljárás.
A felújított környezetben a betegellátás 
2012 júliusában indulhat.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat



2004-ben a Debrecen Televízióhoz szegődött Iván 
Aurél. Komoly, fajsúlyos témákkal foglalkozik azóta 
is: elsősorban közéleti, politikai témájú feladatokat 
kap. A DTV nézői ismerhetik az Esti Közelkép című 
műsorból, de közgyűlési tudósításairól is. Emel-
lett szerkesztőként is dolgozik, ami nem annyira 
látványos, mint amikor a kamera elé lép, de fontos, 
hiszen komoly szakmai kihívásnak számít az esti 
híradó összeállítása, amiből a nézők értesülhetnek 
egy-egy nap történéseiről.

– Fel kell készülni mindenre – árulja el, mi a jó 
riporter titka. – Az a jó, ha az újságíró legalább 
annyit tud a területről, vagy akár még többet, 
mint azok, akiket kérdez vagy akikkel beszélgetést 
készít. Benne kell lenni az eseményekben, figye-
lemmel kísérni a folyamatokat, emlékezni évekre 
visszamenőleg is egy-egy ügyre vagy szereplőre. 
Az is fontos, hogy ne távolról, ne csak egyetlen 
szemszögből vizsgáljuk a dolgokat. Szeretem úgy 

közelíteni a témát, hogy nézzük meg onnan, mit je-
lenthet ez a debreceni embereknek. Hiszen minden 
döntés, ami a városházán születik, vagy amiről a 
pártok beszélnek, minden, ami itt történik és amiről 
mi is beszámolunk a Debrecen Televízióban, az ő 
életüket, az ő hétköznapjaikat is érinti.

Ez a szemlélet meghozta a gyümölcsét, hiszen 
a nézők mellett a közélet szereplői is elfogadják, 
hiteles személyiségnek tartják. 

– Korrektnek kell lenni – mondja Iván Aurél a 
tőle megszokott szerénységgel, mégis határozot-
tan. S ebben a három szóban minden benne van.

S ha nem tévézne? – kérdezzük. Valószínűleg 
történelemmel vagy politológiával foglalkozna, 
válaszol Iván Aurél. Esetleg borászkodással, pálin-
kakészítéssel, vagy regényt írna. De ez mind csak 
játék, árulja el a DTV riportere, aki alapvetően a 
hírek, az információk, a televíziózás világában érzi 
jól magát. Ez az élete.

CSOKONAI SZÍNHÁZ – A MI SZÍNHÁZUNK

Az előadáson azok a diákok vettek részt, akik abban a 
nyolc debreceni és két Hajdú-Bihar megyei oktatási-
nevelési intézményekben folytatják tanulmányaikat, 
melyekkel a Csokonai Színház partnerségi viszonyban 
áll a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0198 azonosító számú,  
100%-ban az Európai Unió által finanszírozott projekt 
kapcsán. A „Mi Színházunk – A Csokonai Színház 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a nevelési-oktatási 
intézményekkel a gyerekek, tanulók kulturális érzé-
kenységének, kreativitásának fejlesztése és a színház-
művészeti alkotások alaposabb megértése céljából” 
című projekt mindösszesen 36 360 000 Ft támogatás-
ból valósulhat meg. A Csokonai Színház művészei egy 
óvodában, két általános iskolában és hét középiskolában 
foglalkoznak rendszeresen diákokkal színjátszó szak-
körök keretében. Rendszeresen jönnek a diákcsoportok 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Különleges élményben volt részük azoknak a diákoknak, akik a Bánk Bán beavatószínházi előadását látták a Csokonai 
Színházban. Erkel Ferenc operájának rövid, lényegre törő változata a beavatóopera-előadás, a teljes előadás díszleté-
ben és énekeseivel, a Csokonai Színház kórusának közreműködésével zajlott.

színházbejárásra, megismerik a színházi masinériát és 
a színfalak mögött dolgozó mesteremberek munkáját.  A 
projekt során a középiskolások színháztörténeti filmklub 
keretében ismerkednek meg olyan speciális témákkal, 
mint a bábművészet térhódítása a hagyományos színját-
szásban, a film és színház kapcsolata, a népi színjátékfor-
mák, a betlehemezés szokása a Kárpát-medencében. A 
Csokonai Színház az elmúlt évadban szervezett Ádámok 
és Évák Ünnepének sikere nyomán új színházi vetélkedőt 
hirdetett. A 2011-12. színházi évadban Arany János egy 
balladájának színrevitelére hívta fel a jelentkező középis-
kolás csapatokat Debrecenből és Hajdú-Bihar megyéből.  
A diákok munkáiból díszelőadást szerveznek a Csokonai 
Színházban 2012 tavaszán. A díszelőadáson résztvevő 
diákokat tanulmányi kirándulásra viszik el Szalontára, az 
Arany János Múzeumba.

Tudósítások a 
városházáról
Iván Aurél (36) rádiósként kezdte a pá-
lyát még 1994-ben, s miközben történel-
met hallgatott az egyetemen, a tanulás 
mellett végig dolgozott a médiában. 
Belekóstolt a kereskedelmi rádiók vilá-
gába, éveket töltött el ezen a területen 
műsorvezetőként és szerkesztőként.

Orvosszakmai információk
Hazánk legnagyobb traumatológiai 
centrumai közül a Kenézy Kórházban 
elsőként kezdték meg az akut trauma-
tológiai betegek súlyossági osztályozá-
sát. A közös, több munkahelyes beteg-
osztályozó kialakításával ezen betegek 
ellátási körülményei is javulnak majd. 
A beruházás megvalósításával a sür-
gősségi osztály ágyszáma 9-ről 25-re 
bővül (10 őrző-, 15 fektetőágy), illetve a 
szubintenzív ellátás szakmai minősége 
tovább emelhető. 
A projekt teljes körű megvalósulásával 
az osztály betegei komfortosabb kö-
rülmények között, magasabb szakmai 
színvonalú ellátásban részesülhetnek, 
így Hajdú-Bihar megye sürgősségi be-
tegellátásának egy olyan bázisa alakul 
ki, mely növeli a megye és a térség la-
kosságának életesélyeit és támogatja 
a térség további gazdasági, társadalmi 
fejlődését.

Finanszírozás rendszere
A támogatási szerződés szerint:
A pályázat összköltsége:   
521 734 832 Ft
Saját erő:   63 912 517 Ft
Pályázati támogatás összege:  
457 822 315 Ft
A projekt költségvetésében a pénzügyi 

FEJLESZTIK A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYT A KENÉZY KÓRHÁZBAN

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

fedezet a meglévő épület felújítására, 
új épületszárny megépítésére, valamint 
egészségügyi gépek , műszerek beszer-
zésére biztosított.

Építési munkálatok
A 2011. március 8-i alapkőletételt kö-
vetően megkezdődtek a kivitelezési 
munkálatok. Az építésre, felújításra for-
dítható összeg meghaladja a 220 millió 
Ft-ot.
Az első ütemben az új épületszárny 
szerkezetépítése és az épület tetőszige-
telése történt meg. Jelenleg gépészeti és 
elektromos alapvezetékek kiépítése zaj-
lik. Megkezdődött a homlokzati nyílás-
zárók beépítése is, megteremtve ezzel a 
belső, szakipari munkák elkezdésének 
feltételeit.
A felújítási munkálat több ütemben zaj-
lik a kórház szakmai vezetőinek felügye-
lete mellett.  A kivitelezés ideje alatt a 
betegellátás biztosítása folyamatos, kü-
lönös tekintettel a sürgősségi ellátásra.

Egészségügyi gép-, műszerbeszerzés
A projekt lehetőséget nyújt az új épület-
szárny műszerparkjának kialakítására 
és a sürgősségi betegellátás tárgyi fel-
tételeinek megteremtésére is. Jelenleg 
a jogszabály által előírt közbeszerzési 
eljárás előkészítése van folyamatban.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az „SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy 
Kórház-Rendelőintézetben” (TIOP 2.2.2-08/2-2009-0016) tárgyú projekt megvalósítására az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében közel 458 millió forint támoga-
tást nyert, melyet az Európai Unió és a Magyar Kormány biztosít. A projekt lebonyolítását szabályozó támoga-
tási szerződés 2010. április 8-án lépett hatályba. 

A pályázat mintegy 130 millió Ft érték-
ben teszi lehetővé új orvosi gépek, mű-
szerek, berendezések beszerzését.
A projekten belül a kivitelezés véghatár-
ideje 2012. április 30. A teljes körű mű-
szaki átadást követően kezdődhet meg 
az egészségügyi gépek, műszerek tele-
pítése, indulhat a próbaüzem, valamint 
kezdeményezhető a használatbavételi 
engedélyezési eljárás.
A felújított környezetben a betegellátás 
2012 júliusában indulhat.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
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sajtóközlemény

Az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott és támogatásra ítélt Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja 
II. szakasz, az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 azonosító számú pályázat alapján készül. A kivitelezési munkálatokat a D-TRANSZ Kft. 
végzi a régi 4. számú főút 0+050-1+190 km szelvények közötti szakaszon.
Az útpálya két oldala szegélyépítéssel bővül, az út új burkolatot kap. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja II. szakasz   

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004

Az építési beruházás műszaki ellenőre: 
HAJDÚROAD Mérnöki Iroda Kft., 4029 Debrecen, Berek u. 20.
A beruházás kivitelezője: 
D-TRANSZ Kft.,  4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
A kivitelezés költsége bruttó 247.500.000.- Ft
A projekt tervezett összköltsége: 284.161.056.-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 230.610.605.- Ft

Hajdúhadház Város Önkormányzat által biztosított önerő: 
53.550.351.-Ft
Kedvezményezett: 
Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Telefon: +36 52-583-420
Közreműködő szervezet neve: 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. Telefon: +36 52/524-760.
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Decemberi filmkavalkád

  Szilveszter éjjel
A Valentin Nap stábja ezúttal a szilvesztert vette 
célba. A szív ügyei most is több, egymással párhu-
zamosan futó történetben bomlanak ki. A helyszín 
New york, ahol van, aki új életet akar kezdeni, és 
van, aki a régihez ragaszkodik. Csupa átverés és 
vallomás, remény és csalódás a film, de bármi tör-
ténjék, a lényeg mindig ugyanaz: a szerelem.

  Diótörő
A Csajkovszkij balettjén alapuló történet először 
elevenedik meg 3D-ben. 1920 karácsonyán 
Bécsben a kis Mary egy különleges játékfigurát 
kap ajándékba. Álmában életre kel a Diótörő, és 
kezdetét veszi egy varázslatos utazás a fantázia 
világába. A fabáburól kiderül, hogy elvarázsolt her-
ceg, s a kislánnyal közösen veszik fel a küzdelmet a 
gonosz Patkánykirállyal.

Moziműsor
December az Apollóban

NAgyTErEM
8–14.: 18.15, 20.30 A három testőr
15–21.: 13.45, 16, 18.15, 20.30 Karácsony Artúr
18.: 9 óra  vasárnapi matiné kézműves-játszóházzal
22–28.: 13.45, 16 Táncoló talpak 2.
22–28.: 18.15, 20.30 Testcsere
29. – jan. 4.: 13.45, 16, 18.15, 20.30 Szilveszter éjjel
KIsTErEM
8–14.: 16, 18, 20 Drive – Gázt!
15–21.: 16, 18, 20 Kopaszkutya 2.
22–28. 16, 20 Blue Valentin
22–28.: 18 Az adósság
29. – jan. 4.: 20 Született feleség
29. – jan. 4.: 16, 18 Táncoló talpak 2.

ArT TErEM
8–14.: 16.30, 19.30 Az ember tragédiája
15–21.: 17, 19.30 Egy nap
22–28.: 17, 19.30 Almanya, a török paradicsom
29. – jan. 4.: 17 Út a csillagok alatt
29. – jan. 4.: 19.30 Elena

Táncoló 
   talpak 2.

Visszatérnek a 
sarkvidéki ping-
vinek (3D-ben). 
Topi fantasztikus 
sztepptáncos lett, 
de fiókája, Erik 
inkább repülni 
szeretne megta-
nulni...
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sajtóközlemény

Az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott és támogatásra ítélt Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja 
II. szakasz, az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 azonosító számú pályázat alapján készül. A kivitelezési munkálatokat a D-TRANSZ Kft. 
végzi a régi 4. számú főút 0+050-1+190 km szelvények közötti szakaszon.
Az útpálya két oldala szegélyépítéssel bővül, az út új burkolatot kap. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja II. szakasz   

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004

Az építési beruházás műszaki ellenőre: 
HAJDÚROAD Mérnöki Iroda Kft., 4029 Debrecen, Berek u. 20.
A beruházás kivitelezője: 
D-TRANSZ Kft.,  4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
A kivitelezés költsége bruttó 247.500.000.- Ft
A projekt tervezett összköltsége: 284.161.056.-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 230.610.605.- Ft

Hajdúhadház Város Önkormányzat által biztosított önerő: 
53.550.351.-Ft
Kedvezményezett: 
Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Telefon: +36 52-583-420
Közreműködő szervezet neve: 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. Telefon: +36 52/524-760.

Megfejtéseiket
december 22-ig várjuk 

a DTV címére: 4025 
Debrecen, Petőfi tér 10., 

ill. e-mailben: 
rejtveny@debrecenikorzo.hu

A helyes megfejtést 
beküldők között két Virág 

virágossága DVD-t 
sorsolunk ki.
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A novemberi számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az OTP Bank partner az öngondoskodásban.” Nyertes: Kreisler Gábor (Dóczy 
József u.). Nyereménye az OTP ajándékcsomagja, mely átvehető szerkesztőségünkben munkanapokon 8–16 óra között. 

Élmény karácsonyra
Ajándékozzon szórakozást, kikapcsolódást, 
élményt szeretteinek debreceni és országos ren-
dezvényekre, koncertekre, színházi előadásokra 
– ajánlja a debreceni Tourinform-iroda. 
Az általuk kínált ajándékutalvány a vásárló 
által meghatározott összegben, a vásárlástól 

számított egy évig beváltható a Tourinformban 
forgalmazott bármely színház- és koncertjegyre, 
ajándéktárgyra, Magyar Turizmus Kártyára.

Bővebb információ: 
Tourinform-iroda, Piac u. 20., (52) 412-250 
E-mail: debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu



 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.
DEC. 8. – 
2012. 
JAN. 9.

MÁRIA
Új magyar musical Debrecenben
Ősbemutatót tart a Csokonai  
Színház a Főnix Csarnokban

Újévi koncertre készül
a 40 éves Kodály Kórus

D E B R E C E N I

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány

2011. december 8. – 
2012. január 9.

A borítón: Újhelyi Kinga, 
a Mária című musical 
címszereplője 
(Fotó: Nagy Gábor)
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Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. minden dolgozója nevében 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag 

Boldog Új Évet kívánunk!

BÉRFENYŐAKCIÓ!
A kivágott fenyőfákkal ellentétben az élő, töves karácsonyfa új öko-
lógiai alternatíva, amely hozzájárulhat saját környezetünk védel-
méhez! Az A.K.S.D. Kft. ezért idén is meghirdeti bérfenyőakcióját, 
amelynek keretén belül 2011. december 5–23. között, kedvezmé-
nyes áron juthat a lakosság élő, töves fenyőfához.

AKCIÓS EGYSÉGÁR: 4.500 Ft/db
(80–100 cm vödörbe ültetett fenyő)

HELYSZÍN: A.K.S.D. Kft. Dísznövénytermesztő telep
4031 Debrecen, Vértesi u. 1.

NYITVA TARTÁS: december 5–23. között
Hétfő–Csütörtök: 8:00–16:00 Péntek: 8:00–13:00

Társaságunk az ünnepek után 2012. január 2-20. között visszavásárol-
ja az élő, egészséges fenyőfákat 500 Ft-os egységáron.
A visszavásárolt fenyőket felajánljuk Debrecen oktatási intézményei-
nek, az óvodák és iskolák környezetének zöldebbé tétele érdekében.

Orvosi ügyeletek
■ Felnőtt: I. Sz. Bel. Klinika épülete, oldalsó szárny, 
Nagyerdei krt. 98. Betegfogadás: 0–24 óra
(52) 404-040
■ gyermek: Gyermekklinika épülete, Nagyerdei krt. 
98. Betegfogadás: hétköznap 18–08, hétvégén és 
munkaszüneti napokon 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 19–08 óra között a Libra Patika 
(Nagyerdei krt 98.), (52) 432-288,
■ vagy az Auguszta Gyógyszertár  
(Móricz Zs. krt. 22.), (52) 535-752.
■ Hosszú nyitva tartással rendelkezik  
a Nova Patika (Péterfia u. 18.), (52) 532-000
h.–p.: 7.30–21 óra, szo.: 9–21 óra, v.: 10–18 óra.)

Lelkisegély  Éjjel-nappal ingyenesen, minden 
telefonhálózatról hívható a 116-123-as telefonszá-
mon a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat.

Csillagszóró  Országos jótékonysági akciót 
indított a Fidelitas Csillagszóró 2011 néven. Az akció 
keretein belül megyénkben a debreceni Reménysugár 
Gyermekotthon, a berettyóújfalui Bihari Szociális 
Szolgáltató Központ és a Nádudvari Vadvirág Óvoda 
részére gyűjtenek gyermekjátékokat, technikai eszkö-
zöket, sportszereket és könyveket. Az adományokat 
Debrecenben december 15-ig várják a Piac utca 
79. szám alatti Fidesz-irodába hétfőtől csütörtökig 
9–16, pénteken 9–14 óra között.
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– Minden kártyás vásárlása 1%-át az OTP Bank év végén vissza té ríti, 
így kártyájával maximum évi 30 000 Ft-ot is megtakaríthat!

– Ha a kártyájára csoportos beszedési megbízást köt, vagy közüzemi 
számláit OTP Bankomaton keresztül fizeti, nem kell sorban állnia, 
és még az év végi pénzvisszatérítését is növelheti.

A tájékoztatás nem teljes körû, ezért további részletes információkért 
kérjük, tájékozódjon az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban és honlapján 
(www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekbôl.

RUGALMAS MEGOLDÁS 
A MINDENNAPOKBAN.

AMERICAN EXPRESS® BLUE 

KIZÁRÓLAG AZ OTP BANKTÓL.
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