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KezdődiK a fagyasztás!
Nemzetközi Curling Kupa a Jégcsarnokban

Mediterrán hAnGULAt
Nyáresti koncertek a Hal közben



Tesztelje Ön is:  2012. július 17 –én 15-17 óra között, 18-
án 10-17 óráig 19-én 10-12 óra között az OMP Autóház-
ban a Balmazújvárosi út 10 alatt!

BEMUTATKOZIK A VADONATÚJ V40,
A VOLVO EXKLUZÍV ÖTAJTÓS KOMPAKT MODELLJE

A VADONATÚJ VOLVO V40
VALÓDI SKANDINÁV ELEGANCIA KÍVÜL ÉS BELÜL

TEsZTElJE ÖN Is! 
2012. július 17–én 15-17 óra között, 18-án 10-17 óráig, 19-én 10-12 óra között 
az OMP Autóházban a Balmazújvárosi út 10. alatt!

OMP AUTÓHÁZ KFT.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.  I  +36 52 503 510  I  www.ompautohaz.hu
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85 éve a magyar nyelv 
és kultúra szolgálatában
A Debreceni Egyetem centenáriumi megemlékezései 
mellett érdemes említést tenni az 1927-ben alapított 
nyári egyetemről, amely ma már a magyar nyelv és 
kultúra egyik nemzetközi hírű hazai fellegvára. A két 
intézmény olyan szoros kapcsolatban áll egymás-
sal, hogy még a debreceniek sem mindig tudnak 
különbséget tenni közöttük. Különösen igaz ez az 
elmúlt évekre, amióta egyre több külföldi diák tanul 
Debrecenben és egészen jól elboldogulnak magyarul 
is. Ez annak is köszönhető, hogy a Debreceni Nyári 
Egyetem – az eredeti funkcióját jelölő nevével ellen-
tétben – egész éven át kínál lehetőségeket a magyar 
nyelv elsajátítására bármilyen szinten. 

Az idén 85. évébe lépő Magyar Örökség Díjas 
intézmény folyamatosan igyekszik alkalmazkodni 
a változó világhoz. Az elmúlt két évtizedben ezért 
bővült a nyári kínálat téli, tavaszi és őszi kurzusok-
kal, ezért nyílt 10 évvel ezelőtt saját nyelviskolája 
Budapesten, és az új igények hívták életre az egyre 
intenzívebb tanfolyamokat, illetve az angol nyelvű 
tematikus kurzusokat. Ez utóbbi képzési forma lehe-
tőséget kínál a magyar kultúra megismerésére azok 
számára, akik többet szeretnének tudni rólunk, de 
nincs idejük vagy lehetőségük magyarul megtanulni.

Évente mintegy 1400 külföldi fordul meg tan-
folyamainkon, akik között vannak Erasmus-diákok, 
egyetemi hallgatók, tanárok, nyelvészek, közgazdá-
szok, mérnökök és más érdeklődők, de szép számmal 
érkeznek hozzánk olyan magyar felmenőkkel ren-
delkező tanulók is, akik szeretnék megismerni (nagy)
szüleik szülőföldjét, szokásait és nem utolsósorban 
anyanyelvét. A 85 éve megálmodott és létrehozott 
Debreceni Nyári Egyetem igazi sikertörténet, amely-
nek révén nemcsak Magyarországnak, de városunk-
nak is számos külföldi rajongót sikerült szerezni.

Boldog születésnapot!

Szaffkó Péter
ügyvezető igazgató
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táborok a dMK egységeiben
Július 9–13.: lovagi (Homokkert), népi kézműves 
és hagyományőrző (Józsa), ugrálóköteles sport 
(Kismacs), népművészeti kézműves (Tímárház), ál-
latbarát (Újkert); 16–20.: lovagi torna (Homokkert), 
népművészeti kézműves (Tímárház, Kismacs); 
23–27. : népművészeti kézművestábor (Tímárház); 
30. – augusztus 3.: haditorna (Tímárház). Aug. 
27–31.: tenisztábor (Kismacs).
Bővebben: (52) 413-939, 
dmk@debrecenimuvkozpont.hu,  
www.debrecenimuvkozpont.hu. 

Életmód, sport, tánc
II. Életmódtábor. Daganatos gyerekek tábora az 
Auguszta Hotelben: júl. 9–13., 16–20., 23–27. Infó: 
spuritabor@gmail.com.
Ütős sportválasztó tábor a Campuson: júl. 9–13., 
16–20., 23–27. 
FISE nyári tánctábor a Júlia Stúdióban: júl. 9–13., 
16–20., 23–27. Infó: (30) 957-6237.

tarka-Barka  Nyári tábort indít 
a Tarka-Barka Kézműves Műhely az Ifjúsági Házban. 
Július 16–20., illetve 23–27. (7.30 és 17 óra) között: 
korongozás, vesszőfonás, nemezelés, szövés, ba-
tikolás, fafaragás és népi játékok.
Információ: (52) 532-670, (30) 465-1022, 
www.ifihazdebrecen.hu.

tábor a sportuszodában
Napközis úszótábort indított a Debreceni 
Sportcentrum-Sportiskola. A kezdők úszásoktatás, 
a haladók edzések formájában, egyhetes turnusok-
ban tanulhatnak úszni a Debreceni Sportuszodában 
naponta 7.30 és 17 óra között.  
Turnusok:  július 9–13, 16–20, 23–27.

Akik pedig „csak” az úszással szeretnének  
foglalkozni, azoknak intenzív úszásoktatás indul: 
július 16–26., 9–12 óra között.

Érdeklődni és jelentkezni Szöllősy Janka edzőnél 
lehet: (70) 369-8391.

Modem művészeti napközi:  
július 16–18., naponta 8-tól 16 óráig.  
Infó: jahoda.reka@modemart.hu
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Mediterrán 
hangulat

O A teraszokon való üldögélés, a baráti, családi társalgás 
mellé koncertek is társulnak a Hal közben az Ifjúsági Ház 
szervezésében. Ezek néhány kivétellel mindig 19.30-kor 
kezdődnek – az eltérőeket külön jelöltük.

Jubileumi kórusverseny
O Huszonötödik alkalommal teremt alkalmat 

Debrecen a kortárs kórusmuzsika művelőinek és 
közönségének találkozására. A Bartók Béla Nemzet-
közi Kórusversenyre július 25. és 29. között három 
kontinensről 15 ország (Amerikai Egyesült Államok, 
Belgium, Dánia, Fülöp-szigetek, Indonézia, Kanada, 

Kína, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Né-
metország, Norvégia, Oroszország, Spanyolország, 
Ukrajna) 24 kórusának közel ezer énekese érkezik 

városunkba.

állatkerti „kölyökkóstolgató”
O Az állatkert minden évszakban izgalmas, de talán nyáron 
mutatja a legkedvesebb arcát. 

– 165 faj több mint ezer egyedével találkozhatnak itt a 
látogatók – mondja Kiss Gabriella zoopedagógus. – Több kedves 
apróságot is megcsodálhatnak most, a nyári szezonban: ott a 
pápaszemes pingvinek fiókája, és a dél-amerikai tapír kicsinye 
sem túl régen született. De az aranykezű tamarinnál, a szuriká-
táknál és a gyűrűsfarkú makiknál is láthatók kölykök. Ezek a 
kisállatok a fajmegmentő programban szerepelnek, örülünk, 
hogy jól érzik magukat, és szaporodnak. Túlzás nélkül ál-
líthatom, hogy talán ők és az észak-kínai leopárd télen született 
kölyke a legféltettebb kincsei manapság az állatkertnek...

JÚLiUs 
 6. „Sramli az Afterben”, Rézmű-

ves Quintett-koncert
 7. Martin Brass-koncert
 9. Nyilas Reni
11. Havanna (Zubrowka Band)
16. 18 óra: Debrecen Hangja-

elődöntő, 21 óra: Summer 
Love Show – Divatbemutató 
(Fashion Zone)

18. 18 óra: Debrecen Hangja-elő-
döntő, 19.30 óra: Ifjú Zene-
művészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája

23. K-Zaj

25. Square
30. Morze

AUGUsztUs 
 1. Blues Rockets
 6. Acoustica duó
 8. 19.30: Perro Negro-koncert, 

21 óra: Summer Love Show – 
Divatbemutató (Fashion Zone)

13. Zebra
15. Pesti Reggel

Lesz divatbemutató is!  
(Fotó: Fashion Zone)
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O Hamarosan kezdődik a Campus. Minden úgy 
megy, ahogy tervezte?

Sose megy úgy semmi, ahogy tervezzük, de hát 
ez a szép az életben... Nehéz volt összeszedni a 
támogatókat, a Campus ugyanis szponzorok nélkül, 
csak a jegybevételből nem tudna megállni. Általá-
ban azt gondolják az emberek, hogy ki kell fizetni 
a zenekarok fellépti díját, és emellett még lesz egy 
kis technikai költség. Ehhez képest a zenekari gázsik 
a fesztivál költségvetésének körülbelül 35 százalé-
kát teszik ki. A többi? Technika, személyzet, reklám...

O egy ilyen fesztivál megszervezése  
óriási munka. Az ideivel mikor kezdtek el 
foglalkozni? 

Rendezvényes cég vagyunk, tehát gyakorlatilag 
egész évben kapcsolatban állunk a fellépőkkel, 
illetve mindenkivel, aki szolgáltatóként vagy egyéb 
módon kapcsolódik a rendezvényhez. Ahogy elin-
dulnak az őszi programok, már kezdünk tervezgetni. 
Figyeljük, mi az, ami jól megy, melyik zenekarnak 
van jó koncertje. Sok visszajelzésünk van szerte 
az országból is, hiszen a csapatunkból többen 
dolgoznak másfelé is. Van például kollégám, aki 
dumaszínházas szervezéssel foglalkozik, és olyan 
is, aki a Tankcsapda turnémenedzsere. De nézünk 
tévét, hallgatunk rádiót, figyeljük a tehetségkuta-
tó műsorokat is – bár onnan talán még sohasem 
hívtunk meg senkit, mert az egy más műfaj... Így 
kialakul, kit érdemes megvenni és mennyiért. Ki az, 
aki törzsfellépő, s jön újra, vagy új szereplő, és még 
ki kell találni, hova, milyen színpadra tegyük majd.

O Mekkora stáb dolgozik azon, hogy sikeres 
legyen a rendezvény?

Év közben heten-nyolcan, s mindenkinek meg-
vannak a maga feladatai, hetente egyszer pedig 
leülünk egyeztetni, hol tartunk. Én például a szpon-
zorációért és a központi koordinációért felelek, van, 
aki programokért, a biztonságért vagy a technikai 
körülmények megteremtéséért. A fesztivál helyszí-
nén olykor 4–500 ember is dolgozik: technikusok, 
rendezők, vendéglátók, biztonságiak...

O Ez már nem az első alkalom, hogy a Nagy-
erdőn lesz a buli. A helyszín jól vizsgázott 
a korábbiakban. Mennyiben lesz más az idei 
fesztivál, mint a korábbiak?

Nem számítok nagy különbségre a hangulatában, 
mert jó volt eddig is, és szerintem most is az lesz. 
Természetesen mindig vannak újdonságok, újabb 
helyszínek. Idén leginkább abban bízom, hogy 
esőmentes fesztivál lesz, mert ilyen még nem volt, 

Itt a nyár, hamarosan kezdődik  
a Campus. Miklósvölgyi Péterrel,  
a fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, 
aki elárulta azt is, hogy reméli, idén nem 
fog esni az eső július 25. és 29. között  
a Nagyerdőn.

Miklósvölgyi Péter, a Debreceni  
Campus Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Debreceni Egyetemen végzett 
művelődési és felnőttképzési 
menedzserként, valamint politoló-
gusként, majd a Budapesti  
Gazdasági Főiskolán szerzett 
pénzügyi diplomát. 

dehir.huBővebben:
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és matematikailag ott tartunk, hogy 
talán eljött ennek is az ideje...

O Mi adja a Campus a sajátos-
ságát? Mitől debreceni ez a buli? 

Ez egy klasszikus, nagyon igényes 
magyar fesztivál, amiben mindig 
van külföldi csemege. A Campus kö-
zönsége nem sznob, de kulturált és 
bulizni vágyó igényes látogatókból 
áll. Ezért lehet itt egy kis irodalmat, 
dumaszínházat, sportot, filmet vagy éppen mozgás-
művészeti bemutatókat becsempészni. Szerintem 
egy kicsit igényesebb, intelligensebb közönségünk 
van, mint az átlagos fesztiváloknak: ez jön vissza 
a biztonsági embereinktől, a mentősöktől, és álta-
lában a fellépők is ezt mondják. De hát tudjuk, Deb-
recen szellemi értelemben Kelet-Magyarországon 
eleve egy sziget, s ezen belül egy másik sziget az 
egyetem, ami ennek a fesztiválnak a tömegbázisa.

O Mekkora közönségre számít? 

Örülnék, ha a tavalyi létszámot  
el tudnánk érni: akkor a négy nap 
alatt ötvenezren fordultak meg 
a Campuson.

O nagyon sokféle program lesz 
idén július 25. és 29. között. Mit 
emelne ki, mit néz majd meg 
feltétlenül? 

Arra ritkán van időm, hogy valamit végigüljek, 
de szívesen benézek minél több programra, hogy 
benyomásokat, tapasztalatokat szerezzek, lássam, 
milyen a hangulat, hogy játszik a zenekar. Amit 
kiemelnék, az talán az Apocalyptica. Amikor pár éve 
láttam őket a Szigeten, szinte földbe gyökerezett 
a lábam, mekkora tömeget vonzottak, s milyen 
fantasztikus hangulatú koncertet adtak – egy dobos 
és három csellista. 

O Mit ajánl annak, aki a Campusra készül?

Arra számítson, hogy jól fog bulizni. Mi a magunk 
részéről nagyon készülünk, s figyelünk arra, hogy 
maximális biztonságban érezze magát mindenki, 
a menekülési, a kiürítési tervek is rendben vannak, 
felkészült a csapat. Biztos vagyok benne, hogy 
szervezési hibák miatt senki nem fog csalódni 
a Campusban. De attól sem kell tartani, hogy 
a rendészek durván bánnak a vendégeinkkel, vagy 
esetleg iparszerűen átvágnák őket a vendéglátás-
ban. Mi garantáljuk, hogy nyugodt körülmények 
között, kulturáltan szórakozhatnak majd a Campus 
látogatói.

„A zenekari 
gázsik a fesztivál 
költségvetésének 

körülbelül 35 száza-
lékát teszik ki.”



t e r a s z

Londoni Olimpia, 2012

Szabadtér  zöld környezet 
kalandpark   retroSörkert
friSS levegő

SzUrkolJUnk együtt
A RetRó SöRkeRt éS kAlAndpARkbAn!
a Malompark mögött I megközelthető a Nádor utca és a thomas Mann utca felől is

Médiatámogató:                  www.programstart.hu

Fellépők: 
Július 13. 
20 00 Cucás Világzenei Együttes

Július 14. 
20 00 Silhouette 
18 00 Mindkét napon fellépnek a 
tagtelepülések művészeti csoportjai

Időpont: 
2012. július 13–14.

Helyszín: 
Debrecen főtere

Közösek a gyökereink
Városok Falvak Szövetsége Fesztivál 2012



Albán ellenfélhez 
utazik a Loki
Kisorsolták a Bajnokok Ligája első és második se-
lejtezőkörének párosításait. A Debrecen kiemeltként 
várta a sorsolást, s majd csak a második körben 
kapcsolódik be a BL kvalifikációjába.

A DVSC első ellenfele az albán KS Skenderbeu 
lesz, Korca város csapata, mely fennállása óta 
eddig háromszor nyerte meg az albán bajnokságot. 
A keretben főként albán játékosok vannak, légiósuk 
alig van. 

Az első mérkőzést július 17-én rendezik Korce 
városában, a visszavágót pedig egy héttel később 
Nyíregyházán, a Sóstói úti stadionban. A Debrecen-
nek három párharcot kell megnyernie, hogy meg-
ismételje 2009-es sikerét, és bejusson a Bajnokok 
Ligája csoportkörébe.

O Korce messze van Debrecentől: közel 16 órát kell 
autózni, míg odaér egy elszánt drukker.

O A transfermarkt.de szerint az albán bajnok játé-
kosainak összértéke 3,3 millió euró, míg a Loki teljes 
keretét 8,8 millió euróra taksálják.

Bővebben:

szAKáLy Péter:
„Mindenkinek a tudása 
legjavát kell nyújtania, 
s maximálisan koncen-

trálni kell, hogy kivívjuk 
a tovább jutást, mert a 
BL-ben minden csapat 
kettőzött erővel küzd.”

Kondás eLeMér:
„Mindig lehetne jobb és 

rosszabb csapatot is kapni. 
Mi az albánokat kaptuk, 

rájuk kell a lehető legjob-
ban felkészülni. Mindent 
megteszünk, hogy a két 

párharc végén mi jussunk 
tovább!”

doMBi tiBor:
„Papíron mi vagyunk 
a jobbak, a keretünk 
is többet ér. Persze ez 
csak körülbelül tíz percig 
számít, nekünk a pályán 
is bizonyítanunk kell, hogy 
jobb a csapatunk.”
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t e r a s z

Londoni Olimpia, 2012

Szabadtér  zöld környezet 
kalandpark   retroSörkert
friSS levegő

SzUrkolJUnk együtt
A RetRó SöRkeRt éS kAlAndpARkbAn!
a Malompark mögött I megközelthető a Nádor utca és a thomas Mann utca felől is

dehir.hu
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A megszokott rendtől eltérő nyitva tartással üzemelnek a Debreceni 
Művelődési Központ intézményei a nyári szezonban.

DMK Belvárosi Közösségi Háza
Kossuth u. 1. • (52) 413-939
Augusztus 31-ig hétfőtől péntekig: 
9–17 óra.

DMK Csapókerti Közösségi Háza
Süveg u. 3. • (52) 541-321
Júliusban és augusztusban: hétfő, 
kedd, csütörtök, péntek: 9–17, szerda: 
9–21, szombat és vasárnap zárva.

DMK Újkerti Közösségi Háza
Jerikó u. 17–19. • (52) 439-866
Augusztus 10-ig: hétfő–péntek:  
8–16, hétvégén zárva.

DMK Homokkerti Közösségi Háza
Szabó Kálmán u. 68. • (52) 535-166 
Július 27-ig: 8–16 óra
Július 30. és aug. 31. között zárva.

DMK Józsai Közösségi Háza
Szentgyörgyfalvi u. 9. • (52) 386-137
Augusztus 13-ig: hétköznap 10–18 
óra. Zárva: szombatonként.
Augusztus 13–26. között zárva.

DMK Kismacsi Közösségi Háza
Napraforgó u. 1–3. • (52) 716-698,
Aug. 5-ig hétköznapokon 9–17 óra. 
Augusztus 6. és 24. között zárva.

DMK Tímárház – Kézművesek Háza
Nagy Gál István u. 6. • (52) 321-260
hétfő–péntek: 8–16, hétvégén zárva. 

Honvédtemető és Mauzóleum 
Emlékhely
Honvédtemető u. 36. 
Információ kérhető Köszörűs Tibor 
gondnoktól az (52) 342-668-as és a 
(30) 363-0082-es telefonszámon.

Amerikai Kuckó/American Corner
Kossuth u. 1.
(52) 531-982
Július 20-ig hétfő–péntek: 13–17 óra.
Július 20. és szept. 2. között zárva.

A Csapókerti Közösségi Ház is  
beolvadt a városi közművelődési 

feladatok összehangolását végző 
Debreceni Művelődési Központba

Nyáron másképpen tartanak nyitva

Ifjúsági Ház 
Simonffy u. 21. • (52) 532-670
Nyitva: hétköznapokon  
8 és 22 óra között.

Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Művelődési Központ
Bem tér 19.
Augusztus 31-ig kedd és csütör-
tök: 10–18 óra, szerda és péntek: 
8–16, szombat: 9–17 óra.
Zárva: vasárnap és hétfő.

KORZÓ GASZTRO

KAShmiR indiAi ÉTTeRem

KAShmiR ÉTTeRem
Debrecen, Péterfia utca 42–44.  i  (52) 321-560, (70) 705-8149  i  info@kashmirDebrecen.hu

STeve@KAShmiRdebRecen.hu

különleges világba érkezik, aki belép a kashmir indiai étterembe. ez egy sziget ugyanis a debreceni belváros-
ban, a Péterfia és a thaly kálmán utca sarkán. a vendég egyszerre találkozhat itt az autentikus indiai konyha 
ízeivel és fűszereivel, valamint az egzotikus ázsiai ország kultúrájával is.

a kashmir tulajdonosa, steve Diwan mindenben a legjobbra törekedett, amikor két éve megnyitotta ezt a 
vendéglátóhelyet. ugyanolyan fontosnak gondolja a belső tér kialakítását és a dekoráció harmóniáját, mint 
ahogy az ételek elkészítésében és a tálalásban is a minőséget és az igényességet tartja szem előtt. 

steve Diwan tökéletes biztonsággal mozog a gasztronómia világában. „az indiai szakács több mint 70-féle 
fűszert használ. ezek között van, ami nyugtató hatású, akad, ami az egészségre van jó hatással. De a fűszerek 
akár a szexuális étvágyat is fokozhatják” – teszi hozzá.

sokrétű és gazdag az indiai konyhaművészet. a kashmirban azok is jól érezhetik magukat, akik a vegetáriá-
nus ételeket kedvelik, de azok is, akik a húsos fogásokat. szárnyasból, marhából, bárányból és halból készült 
ételek egyaránt szerepelnek az étlapon, de levesek és desszertek is. Újdonság, hogy délben napi menüvel 
várják a vendégeket (ez 1290 forintba kerül).

„mi, itt a Kashmirban arról vagyunk híresek, hogy kiváló ételeket szolgálunk fel, ami a visszatérő vendége-
ink számából egyértelműen kitűnik – mondja Steve diwan. –  nemcsak az ételeket akartam megmutatni, 
hanem otthonos indiai hangulatot is kívántam teremteni a kashmir étteremben. a hangulat, amely köszönt és 
üdvözli a benned rejlő istenit, magában foglal mindent, ami a tartózkodást kellemessé teszi. a legfenségesebb 
ételek, amelyek az ősi tradíciókat ötvözik és india eredeti ízeit, egzotikus jelleggel. ahol a tálalás is része az 
élménynek, amely azt sugallja: egy teljesen más világba érkeztél.”

nyitva: hétfőtől péntekig 11.30–23 óra, szombaton 18–23 és vasárnap 12–22 óra között.
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Nyáron a színház ugyan bezár, a társulat viszont 
többfelé megfordul, s viszi Debrecen és a Csokonai 
Színház jó hírét szerte az országba.

A Turandot című operát – Vidnyánszky Attila 
rendezésében, neves vendégművészekkel és a 
színház kórusával – a szombathelyi Iseumi Szabad-
téri Játékokon mutatják be július 27-én és 29-én. 
Ismét előkerül a Sólyompecsenye, a Dekameron 
alapján készült produkció: július 28-án a szarvasi 
Víziszínpadon fogják játszani.

Lesz a Mária is nyáron. Szarka Tamás musicalje 
a Szegedi Szabadtéri Játékokon augusztus 3-án és 
4-én a Dóm téren kerül színre. A debreceni teátrum 
legnépszerűbb darabját, a Fodrásznőt – amit június 
végén a határontúli színházak kisvárdai fesztivál-
jának közönsége is láthatott – augusztus 30-án a 
szarvasi Víziszínpadon fogják játszani.

Turnézik a Csokonai

halászléünnep  A híres tiszacsegei  
halászlé népszerűsítését szolgálja a fesztivál, melyet idén július 7-én 

tartanak. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt kínálnak progra-
mot a szervezők: lesz népzene és lufibohóc, játszóház és ugrálóvár, 
kirakodóvásár, sörsátor és csikósbemutató. Fellép többek között a 
Tompeti és Barátai, de Kováts Vera és a Magna Cum Laude is kon-

certet adnak a délután 2-kor kezdődő rendezvényen. A csegei csárda 
szakácsai a szabadban főzik a különlegesen finom, titkos recept 

alapján tiszai halból és kalocsai paprikából készülő halászlevet, me-
lyet egész nap féláron kínálnak. De haltepertőt, olajos és sült halat, 

korhely halászlevet is kóstolhatnak az érdeklődők, akik a Tisza-parti 
településre látogatnak.

Tanulmányok a kálvinizmusról
A címe alapján akár kalandregény 
is lehetne Csorba Dávid könyve, 
ám nem az. Legfeljebb abban 
az értelemben, hogy az olvasókat 
szellemi kalandra invitálja, ugyan-
is a 17. századi kálvinizmusnak 
állít emléket, annak történelmi 
és kulturális hátterét vizsgálja. 

A válogatott és jórészt korábban szakmai periodi-
kákban, gyűjteményes kötetekben már megjelent 
tanulmányok segítségével feléled a cívisváros 

múltja. A kötet négy nagy fejezetre oszlik: az első 
a 17. századi református prédikátorszerepeket vizs-
gálja, a második a kálvinista Rómának is emlegetett 
város jelképeit, de olvashatunk a kálvinista identitás 
kataklizmáiról (Erdély s Partium Mohácsa, égi jelen-
ségek 1680–84-ben stb.), valamint a késő puritán 
kor könyves műveltségéről is.

Csorba Dávid A zászlós bárány nyomában (A 
magyar kálvinizmus 17. századi világa) című kötete 
a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Kál-
vin Kiadó közös kiadványaként jelent meg.



Kocsár Valéria a belvárosban, a Mediterrán házban mű-
ködteti ruhaszalonját, ami a közelmúltban készruha-kollek-
cióval bővült, tehát mostantól üzletként, nyitva tartással 
működik. A szalonba betérő hölgyek azonnal megvásárol-
ható, kész darabokat próbálhatnak. 

Kocsár Valériát ügyfelei bárhol megtalálnák, hiszen 
a debreceni tervező neve fogalom. Évek alatt felépítette 
márkáját, melyre az egyedi, a különleges, az értékes és 
időtlen jelzők illenek leginkább. Egy ruhaszalonban időzni, 
vásárolni varázslatos élmény, hiszen itt szakember fogadja 
a látogatót. A cél: nem minden áron eladni, hanem megta-
lálni a hölgyek egyéniségéhez legmegfelelőbb alapanyagot 
és fazont. Mindez felér egy stílustanácsadással.

Kocsár Valéria biztos kézzel válogat a szebbnél szebb, 
különleges alapanyagok között. Többek között francia, 
olasz és spanyol textileket kínál a hölgyeknek.

– Az minden esetben fontos, hogy a készülő ruha min-
dennapi használatra vagy különleges alkalomra készül-e. 
A lényeg, hogy viselőjét soha ne akadályozza, hanem an-

nak egyéniségét teljesítse ki – 
mondja a divattervező.

Minden hölgynek megvan 
a saját sziluettje. Ezt a szak-
ember biztos kézzel választja 
a testalkathoz és az egyéni-
séghez, hogy az harmonikus 
legyen viselőjével. Ez a siker 
záloga! 

– Az idei nyár felfedezése 
az úgynevezett „hideg” dzsör-

zé, ami a legnagyobb kánikulában is hűsít, egyben roppant 
kényelmes viselet. Akár mintás, akár egyszínű – garantált 
a kényelem. Színekben pedig most a kék, a zöld, a narancs, 
a fehér, valamint a bézs és árnyalatai számítanak külön-
legesnek. Érdekesség, hogy ez a színes kavalkád jellemzi 
majd az őszi divatot is. Kiegészülve a fáradt rózsaszínnel 
és a grafitszürkével.

A divattervező célja, hogy a minden nőben ott lapuló 
nagybetűs NŐT előcsalogassa – ez pedig kihat a párkap-
csolatra, a munkára, az élet minden területére. Szerinte 
nincs rossz alak, csak előnytelenül megválasztott ruha!

– Egy szalon feladata nem az aktuális divat kiszolgálása. 
Én az időtlen divatot, a stílust képviselem, a látvány ugyan-
is személyiségünk kivetülése. Ha ezt az öltözködésünkben 
meg tudjuk teremteni, harmóniát sugárzunk – mondja a 
divattervező. Kocsár Valéria büszke arra, hogy része lehet 
abban, hogy a debreceni nők olyan alapanyagokból készült 
ruhákban sétálhatnak a Piac utcán, akár Párizs vagy Milánó 
hölgyei.

„Hölgyeim, találjuk ki magunkat!”

Kocsár Valéria ruháit 
a DTV nézői is láthat-
ják, ugyanis a hétfői 
Napszemle műsorveze-
tője is a debreceni ter-
vező ruháiban jelenik 
meg a képernyőn. Kocsár Valéria Stúdió

Debrecen, Bethlen u. 6-8. 
www.kocsarvaleria.hu
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Nem a pénzért zenélnek, hanem azért, mert szere-
tik, amit csinálnak. A debreceni Benzin zenekar jövő-
re lemezzel szeretné ünnepelni tízéves fennállását. 

Ennyi idő alatt bőven volt részük sikerben, nem 
egyszer több ezer ember előtt játszottak. A Hegyal-
ja Fesztiválon például utolsó zenekarként léptek fel, 
csakúgy mint Jimi Hendrix is Woodstockban... Két 
éve megjelent első nagylemezük ötezer példányban 
fogyott el, több videoklipet is készítettek, melyek 
hangos sikert arattak rajongóik körében.

A banda tagjai nem a zenélésből élnek, minden-
kinek van polgári foglalkozása, heti három alka-
lommal viszont mindig összeülnek és próbálnak. 
Tóth Laboncz Attila, alias Labi a Benzin alapítója 

Benzin: 
mindha-
lálig rock 
and roll!

és basszusgitárosa szerint ez egy életstílus. – Amíg 
az ember fel tud menni a színpadra, nyakába tudja 
akasztani a gitárt és képes játszani, addig nincs 
baj a hitelességgel. El tudom képzelni, hogy 15 év 
múlva is űzöm a rock and rollt – mondja Labi, akiről 
sokan nem is tudják, egykor milyen jó verseket írt.

A zenekar hamarosan új lemezzel jelentkezik, 
amihez a dalok nagy részét már megírták, s ezek 
közül többet a koncerteken is eljátszanak. A lemez 
a tervek szerint jövőre jelenik meg. Előtte azonban 
még egy új videóklipet és egy maxit is piacra dob-
nak a debreceni rockerek.

B. Z.

  hírek  tények  a lényeg.

programok
- zene
- színház
- képzőművészet
- mozi

rovatok

- GAzDAsáG
- kULtÚRA
- véLeménY
- éLetmÓD
- BULváR
- nAGYváRAD

hírek
- DeBreCen
- hAJDÚ-BIhAr
- BeLFÖLD
- VILÁG

sport
- LABDARÚGás
- víziLABDA
- AUtÓ-motoR
- küzDőspoRtok
- kéziLABDA
- fUtsAL
- jeGes spoRtok
- csApAtspoRtok
- eGYéni spoRtok

„Amíg az 
ember fel 
tud menni 
a színpadra, 
addig nincs 
baj a hiteles-
séggel”



Gyöngyösi András és tanítványai újabb fejezetet 
nyitottak a debreceni pólózás történelemkönyvé-
ben, hiszen az ötödik hely megszerzésével egy-
ben kivívták a nemzetközi kupaszereplés jogát 
is. Azóta véglegessé vált, hogy a gárda ősztől 
az Európa-kupában mérettetheti meg magát!

Mivel átalakították a nemzetközi kupák rendszerét, 
a BL-ben 18 kiemelt csapat lesz, a 24 együttesből 
álló főtáblát négyszer hatos csoportok fogják alkot-
ni, ezáltal rendkívül erős mezőny verődhet össze: 
három magyar gárda mérettetheti meg magát a 
BL-ben és kettő az Európa-kupában. Elmondhatjuk, 
hogy feliratkoztunk Európa vízilabdatérképére, amit 
megvallok őszintén, én magam sem gondoltam 
volna, hogy mindez két év alatt megtörténik, de 
 sikerült! A DVSC labdarúgócsapata mellett tehát mi 
is képviselhetjük a cívisvárost a nemzetközi poron-
don, már ami a csapatsportágakat illeti – nyilatko-
zott boldogan Gyöngyösi András.

Októberben rajtol el az Európa-kupa négyes cso-
portokkal, majd a legjobb 16 között már egyenes 
kieséssel, oda-visszavágókkal dől el, hogy ki lesz 
a végső győztes. Olasz, orosz, spanyol gárdákkal 

Jégcsarnok:  
kezdődik 

a fagyasztás!
Mindegy, milyen a nyár, a debrecenieket 

kánikula idején is várja a jég. Július 27–29. 
között Nemzetközi Curling Kupát rendeznek a 

tócóvölgyi Jégcsarnokban, majd augusztus-
ban 5 egyesület és 4 amatőr jégkorongcsapat 

mintegy 400 sportolója kezdi meg a felké-
szülést a jeges sportágakban. Ekkor már a 

közönségnek is lehetősége nyílik hűsölésre és 
korcsolyázásra hétvégenként.

További információk:
www.debrecenjegcsarnok.hu

Nemzetközi Curling Kupa 
július 27–29. között
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nemzetközi porondon a pólósok

is találkozhatnak a DVSE játékosai – azaz minden 
ország negyedik és ötödik helyezettjével, vagy 
éppen a német ezüstérmessel. Sőt, a BL-főtáblára 
be nem jutó alakulatok ugyancsak ebbe a sorozatba 
csatlakoznak be.

A DVSE ősztől az Európa-kupában mérettetheti meg magát

Loki-bérletek  Még tart a 2012/2013-as szezonra szóló labdarúgbér-
letek árusítása. Hétköznapokon 10-től 18 óráig, szombaton 9-től 12 óráig várják a 
szurkolókat a szokásos helyen, a DVSC Oláh Gábor utcai klubházában. Az árusítás július 
14-ig tart, de az első hazai bajnoki mérkőzés hetében is lehet majd bérletet venni.
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Hagyományteremtő szándékkal nemzetközi tudományos tanács-
kozást rendezett június 22-én az egyetem. A Debrecen University 
Symposiummal olyan konferenciasorozat indult, mely az egyetem 
és a város tudományos hírnevét is növeli. Az elismert nemzetközi 
tudományos események sorába kerülve alkalmat teremt a kiemelkedő 
professzorok munkásságának bemutatására és a legújabb szakmai is-
meretek elsajátítására. A szimpóziumot a tervek szerint évente, változó 
tematikával rendezné meg az egyetem. Az idei tudományos tanácsko-
zás központi témái a szív, agy, vér és kölcsönhatásaik voltak.

A magyarországi halálozás és rokkantság első számú felelősei a 
különböző érbetegségek. A vaszkuláris betegek gondozását belgyógyá-
szok, kardiológusok és neurológusok, valamint a véralvadással foglal-
kozó szakemberek csak szoros együttműködésben tudják hatékonyan 
végezni. A konferencián e társszakmák képviselői együtt keresték a 
válaszokat az új kihívásokra.

Új laboratóriumok a műszaki karon
Az elkövetkező tanévben pályázati forrásból, a tervezett rekonstruk-
ció első lépéseként új laboratóriumok épülnek a Debreceni Egyetem 
Műszaki Karán, javítva ezzel az elméleti és gyakorlati oktatás-képzés 
színvonalát. A projekt alapvető célja a műszaki képzés feltételeinek 
fejlesztése a gépészmérnök, mechatronikai mérnök, építőmérnök, 
építészmérnök, környezetmérnök és műszaki menedzser szakok elavult 
laborjainak felújításával, bővítésével. A munkálatok során 1530 m² 
könnyűlabor, 1258 m² nehézlabor, valamint 1000 m² multifunkcionális 
előadóterem épül több mint 1 895 000 000 forintos költséggel.
A projekt közvetlen célcsoportja a laborokat használó 3100 hallgató, 
valamint 93 oktató. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási infrastruktúrájának 
fejlesztése  |  TIOP-1.3.1-10/1 2010-0006

Elérhető tudomány
Kutatási eredmények közzétételével, tehetséggondozó 
programok támogatásával, nemzetközi konferenciák 
szervezésével is segíti a tudományos eredmények, a 
matematikai, természettudományi, műszaki és infor-
matikai szakok népszerűsítését pályázati forrásból a 
Debreceni Egyetem. 

Az elmúlt két évben az egyetemen elérhető 
valamennyi kiadvány, publikáció központi adatbázis-
ba került, biztosítva ezzel az érdeklődők számára a 
hozzáférhetőséget a http://idea.unideb.hu oldalon. 
A nemzetközi konferenciák a kutatók, hallgatók tudo-
mányos munkásságának népszerűsítését, elismertetését 
segítették elő, hozzájárulva az egyetem tudományos 
eredményeinek, tevékenységeinek hatékony átadásá-
hoz, tudásalapú gazdaság bázisának megteremtéséhez 
és a versenyképesség növekedéséhez egyaránt.

Új tudományos eredmények népszerűsítése és a 
 tudományos tevékenységekhez kapcsolódó kezde-
ményezések fejlesztése a Debreceni Egyetemen

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0006
Projekt összköltsége: 160 398 060 Ft
Támogatás összege: 136 315 631 Ft
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Másképpen tartanak nyitva a könyvtárak nyáron. Mielőtt visszavinnénk a ko-
rábban kölcsönzött könyveket, illetve indulnánk újakért, érdemes tájékozódni

Központi Olvasóterem
Batthyány u. 18.  •  (52) 411–240
Július 30-ig hétfő, kedd, szerda, péntek 
9–17 óra, csütörtök, szombat és vasárnap 
zárva. 
Július 30. és augusztus 24. között zárva.

Libakerti Könyvtár
Viola u. 23/A.  •  (52) 319-264
Augusztus 31-ig hétfő, szerda és péntek 
9–17 óra, kedden 8–15 óra. Csütörtök, 
szombat és vasárnap zárva. 

Nyugdíjasok Háza Könyvtár
Thomas Mann u. 45.  •  (52) 419-403
Augusztus 31-ig hétfő, kedd, szerda és 
péntek 10–18 óra, csütörtök, szombat és 
vasárnap zárva. 

Petőfi Emlékkönyvtár
Víztorony u. 13.  •  (52) 413-471

Augusztus 31-ig hétfő, kedd, szerda és 
péntek 9–17 óra között, csütörtök,  
szombat és vasárnap zárva. 
Július 30. és augusztus 20. között zárva.

Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtár
Margit tér 19.  •  (52) 324-029
Augusztus 31-ig  hétfő, kedd, szerda és 
péntek 9–16 óra között, csütörtök,  
szombat és vasárnap zárva.

Újkerti Könyvtár
Jerikó u. 17–19.  •  (52) 535-550
Július 20-ig hétfő, kedd, szerda, péntek: 
9–17, szombatonként zárva.
Július 23-tól augusztus 20-ig a könyvtár 
zárva.

Zenei Könyvtár
Piac u. 26/A.  •  (52) 319-140
Július 16-ig, (ill. aug. 6-tól) hétfő, kedd, 

szerda és péntek 10–18 óra. Csütörtök, 
szombat és vasárnap zárva. 
Július 16. és augusztus 3. között zárva. 

István Úti Könyvtár
István út 11.  •  (52) 322-224
Augusztus 31-ig hétfő 10–12 és 13–18 óra, 
kedd 9–12 és 13–16 óra , szerda 10–12 
és 13–18 óra, péntek 10–12 és 13–18 óra, 
szombat 9-13 óra. Csütörtök és vasárnap 
zárva.

Józsai Könyvtár
Szentgyörgyfalvi út 9. (Józsapark) 
(52) 386-125  • Augusztus 13-ig hétfő, 
kedd, szerda és péntek 10–18 óra.  
Csütörtök, szombat és vasárnap zárva. 

József Attila-telepi Könyvtár
Monostorpályi út 110.  •  (52) 437-415
Július 26-ig hétfő, szerda és péntek 
9–12.30 és 13–17 óra. Kedd, csütörtök, 
szombat és vasárnap zárva. 
Július 26. és augusztus 22. között zárva. 

Kartács utcai Könyvtár
Kartács u. 2.  •  (52) 481-040
Július 18-ig (illetve aug. 1-jétől) hétfő, 
szerda és péntek 10–12.30 és 13–17 óra, 
kedd 9–13 óra . Csütörtök, szombat és 
vasárnap zárva. 
Július 18–31. között zárva.

Benedek Elek Könyvtár
Piac u. 68.  •  (52) 502-431
Augusztus 31-ig: hétfő, kedd, szerda, 
péntek 9–17 óra. Csütörtök, szombat, 
vasárnap: zárva.

Csapókerti Könyvtár
Mátyás király u. 29.  •  (52) 460-547
Július 9. és 31. között zárva. Augusztus 
1-jétől: hétfő 10–12 és 12.30–18 óra, kedd 
9–12 és 12.30–17 óra, szerda 9–12 és 
12.30-17 óra, péntek 9–12 és 12.30–17 óra. 
Csütörtök, szombat és vasárnap zárva.

Helytörténeti Fotótár
Hatvan u. 57.  •  (52) 314-480
Július 26-ig: kedd és szerda 8–12 és 
12.30–16 óra. Hétfő, csütörtök, péntek, 
szombat és vasárnap zárva. 
Július 26. és szeptember 3. között zárva. 

Homokkerti Könyvtár
Szabó Kálmán u. 33.  •  (52) 412-227
Hétfő, kedd, szerda és péntek 9–12 és 
12.30–17 óra. Csütörtök, szombat és 
vasárnap zárva.   •  Július 2–13. illetve 
augusztus 13–20. között zárva.

Részletek: www.dbvk.hu

Könyvtárak nyáron

Holló László emlékét idézi 
Vencsellei István fotóművész 
tárlata a Benedek Elek Könyv-
tárban (Piac u. 68). 

Az 1967-ben, az akkor 80 
éves festőművész születés-
napja alkalmából készített 
fotókból összeállított kiállítást 
Bényei József nyitja meg július 
9-én, hétfőn 17 órától.  
A tárlat augusztus 3-ig  
látható.
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Július 27-től augusztus 12-ig Londonra figyel  
a világ. Kezdődik a XXX. Nyári Olimpiai Játékok, 
debreceni, illetve hajdú-bihari résztvevőkkel.

„Az olimpiai játékok egy nemzetközi, több sport-
ágat magába foglaló eseménysorozat.” Így ír az 
internetes enciklopédia az ötkarikás 
játékokról, pedig az sokkal több mint 
egy nemzetközi sportesemény.

A legtöbb sportoló a fél életét 
(olykor szó szerint) odaadná egy 
olimpiai éremért, de a másik felét 
minimum feláldozza érte.

Mi, magyarok hajlamosak va-
gyunk a telhetetlenségre, amikor az 
ötkarikás játékokról van szó. A nem-
régiben, Debrecenben megrendezett 
9 magyar aranyérmet hozó úszó-Európa-bajnokság 
után rögtön legalább 5 olimpiai aranyat jósoltak 
úszóinknak a szurkolók.

Ha józanul kalkulálunk, nemhogy úszásban, 
összességében is megelégednénk az öt aranyérem-
mel. Ne feledjük, 2008-ban, Pekingben mindössze 
3 első hely jutott a magyaroknak, pedig négy évvel 
korábban, Athénban nyolc aranyos versenyzőnk volt, 
és akkor hol van még az 1952-es csúcsteljesítmény, 
a Helsinkiben összegyűjtött 16 aranyérem.

Nekünk most a részvétel a fontos, hiszen Debre-
cent, illetve Hajdú-Bihar megyét öt sportoló is kép-
viselheti. A B szintes idővel rendelkező középtávfutó, 
Kazi Tamás, a szabad kártyával induló cselgáncsozó, 
Madarász Tamás, a 400-on és 800-on medencé-
ben, valamint a 10 kilométeres hosszútávúszásban 

is elinduló Risztov Éva, a pekingi 
résztvevő hajdúsámsoni ökölvívó, 
Varga Miklós és remélhetőleg a deb-
receni vízilabdacsapat kulcsembere, 
Varga Tamás. (Lapzártakor még nem 
szűkítette a keretet Kemény Dénes 
szövetségi kapitány.)

A 2008-as pekingi olimpián 
szintén öt hajdú-bihari sportoló vett 
részt. A kézilabdázó Szűcs Gabi kis 
híján éremmel tért haza, hiszen a 

lányok a negyedik helyen végeztek. Szántó Annának 
és Szilágyi Katalinnak összejött az érem 1996-ban, 
ők bronzérmesek lettek a női kézilabda-válogatottal. 
Négy évvel korábban Bujdosó Imre kardvívásban 
ezüst-, Csősz Imre cselgáncsban bronzérmet szer-
zett. A felsorolást helyhiány miatt itt abbahagyjuk, 
de a végére még egy érdekesség: a legelső megyei 
olimpikon a debreceni születésű Békessy Béla kard-
vívó volt, aki 1912-ben egyéni ezüstérmet szerzett 
Stockholmban.

V. Gy.

London, jövünk!

Debrecent,
illetve Hajdú-Bihar 

megyét
öt sportoló
képviselheti.
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MAdArász tAMás 
(cselgáncs)

„Próbálok két lábbal a földön 
maradni. Az olimpiai szereplés 
nekem egy ajándék, ajándék-
ként is fogom fel. Hogy mire 
lehetek képes? Diplomatikus 
leszek: mindent megteszek 
azért, hogy minél szebben 
sikerüljön.”

KAzi tAMás
(atlétika)

„Nagyon kemény mezőny lesz 
800-on, ráadásul olim-

piai év van, ilyenkor mindig 
előkerülnek új arcok. Hogy 

milyen esélyeim vannak, ebbe 
nem is mennék bele komolyan, 
de nyilván az a célom, ami ed-

dig is, hogy döntőt fussak.”

RisztoV ÉVA
(úszás)

„Gyakorlatilag két különböző 
sportágban jutottam ki az 
olimpiára, ami már ön-
magában nagy teljesítmény. 
Ha odaállok a rajthoz, teljesen 
mindegy, hogy 400 métert, 
800 métert, vagy 10 kilo-
métert úszom, a maximumot 
fogom nyújtani.”

VARgA tAMás
(vízilabda)

„37 évesen nagy ajándék lenne 
az élettől egy újabb olimpiai 
szereplés. Már csak azért is, 

mert a magyar válogatott min-
dig, minden tornán győzelmi 
esélyekkel indul, természete-

sen Londonban is.”  
(Varga Tamás olimpiai szerep

lése még nem volt biztos 
lapzártakor.)

VARgA MiKlós
(ökölvívás)

„Már készülők a lehetséges 
ellenfelekből. Sokat videó-
zunk, elemzünk a tatai 
edzőtáborban. Kezdek for-
mába lendülni, kondiban rend-
ben vagyok, úgyhogy várom 
már az olimpiát. Jósolni nem 
szeretnék, Londonban kiderül, 
mire elég a jó forma.”

Csősz iMRE 
(bronzérmes cselgáncsozó, 
1992, Barcelona)

„A cselgáncsot nyilván megné-
zem majd a tévében. Madarász 
Tomi indulásának nagyon örülök, 
és szurkolok neki. Szép lenne egy 
újabb debreceni dzsúdós siker. 
Egyébként az atlétikát és a vízi-
labdát szeretem még nézni. 

BíRó iMRE 
(4. helyezett kézilabdázó,  
1988, Szöul)

„Szakmai ártalom, de a kézilabda 
érdekel elsősorban. A fiúknak 
nagyon szurkolok. Üzenem nekik, 
hogy csak szerényen. A magyar 
érdekeltségű sportágakat nyomon 
követem majd, ha időm engedi.”



Nemcsak az orgonahangzás szerelmesei, hanem a 
különleges színek és hangulatok kedvelői is örülhet-
nek: nyáron is folytatódik a Debrecen hangszereit 
bemutató koncertsorozat. A sorozat ötödik hang-
versenyén a Debreceni Egyetem zeneművészeti 
karának orgonatanára, az egyházzene tanszak 
vezetője, a Nagyerdei Református Templom kántora, 
Karasszon Dezső szólaltatja meg a Nagytemplom 
csodálatos hangszerét. Társa a muzsikálásban a 
Kodály Filharmonikusok Rubányi- és kritikusi díjas 
trombitaművésze, Csősz János lesz augusztus 7-én 
19.30 órától. Műsoron: Bach, Messiaen, Franck, 
Telemann és Charpentier művei  .

A koncertre belépők 800 forintos áron (diák és 
nyugdíjasjegy: 500 forint) válthatók a Tourinform
irodában; előadás előtt a helyszínen; valamint az 
Interticket országos hálózatában.

Élményvásárlás és új generációs mobilinternet 
– már Debrecenben is
Új üzletkoncepció jegyében, rendkívüli akciókkal nyílt meg a 
megújult T-Pont Debrecenben. A Piac utca 26. szám alatti új, 
látványvilágában és kialakításában is egyedi megoldások-
kal rendelkező üzlet innovatív és ügyfélbarát módon, „kéz-
zel fogható”, tesztelhető közelségben mutatja be a legújabb 
okostelefonokat, tableteket – még több információt, plusztar-
talmakat nyújtva az érdeklődőknek. 
A Debrecenben és vidékén élő ügyfelek Magyarországon elő-
ször tapasztalhatják meg a jobb és kényelmesebb, modern, 
átlátható és letisztult T-Pont-beli kiszolgálást. Az egymástól 
jól elkülönítetten megjelenített képernyőkön és készülékeken 
elérhető információ mellett az üzlettérben LED-falat alakítot-
tak ki, amely attraktívan és érthetően mutatja be a T-Home- 
és a T-Mobile-termékeket, a legújabb ajánlatokat, ezzel is 
segítve az ügyfelek tájékozódását és döntését. Az érdeklő-
dők a kellemes és vonzó környezetben megtapasztalhatják 
a T-Home IPTV szolgáltatás új tévézési élményét, valamint 
átélhetik a mobil szélessáv nyújtotta előnyöket is.

A Telekom intenzív hálózatfejlesztésének eredményeképpen már Debrecen nagy részén is elérhető az új 
generációs mobilinternet, a 4G/LTE. E technológia talán legfontosabb előnye a jóval nagyobb le- és feltöltési 
sebesség – akár a HD minőségű filmeknél is!

Az üzletnyitás alkalmából július 9-ig óriási kedvezménnyel kínálnak készülékeket az új T-Pontban.

Muzsikáló levegő: az orgona és a trombita
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„Örülök, ha kilógok a sorból”
Ez a felirat olvasható a Modem homlok-
zatán, s hívja fel a figyelmet az idén 75 

éves, Kossuth-díjas Tót Endre retrospektív 
kiállítására. A Németországban élő Tót mű-

vészete a politikai hatalom, a hétköznapi 
kommunikáció és a művészet intézmény-

rendszerét kérdőjelezi meg – bőséges 
iróniával.



O Július 6–8.
Hortobágyi Lovasnapok. Helyszín: Horto-
bágy, Mátai Ménes Lovaspálya.
Program: X. Magyar Díjugrató Derby – Horto-
bágy Kupa Díjugrató Verseny, stafétaugratás, 
kettes fogatok kombinált akadályhajtása, 
népies fogatok versenye, XIX. Országos Csikós-
bajnokság, csikósvágta, Szabó Gábor-emlék-
verseny, kiütéses díjlovasverseny, Epona Spa-
nyol Lovasiskola bemutatója, Sóskúti Manók 
lovastorna-bemutatója, pónigaloppverseny, 
pusztaötösök versenye, honfoglalás kori 
lovasbemutató, lovagi torna, huszárvirtus, 
országos népművészeti és kézművesvásár, 
honfoglalás kori lovastábor, karikásostoros 
tábor, barantabemutató.

O Július 6–8.
41. Debreceni Jazznapok a Nádor utcai 
Retro Sörkertben.
Július 6., 18 óra: Szinkópanoptikum. Endes 
Mihály dzsesszfotó-kiállításának megnyitója. 
18.30: Debrecen Jazzegyüttes in memoriam 
dr. Kiss Ernő. 20 óra: pataj Jazz Quintet. 
21.30: benkó Ákos pasto rius Memorial. 
Július 7., 18.30: Miegymás. 20 óra: Vörös 
Janka Group. 21.30: Dresch Quartet. Július 
8., 17.30: Step Time band. 19 óra: Meleg 
Tamás Quintet. 20.30: Debrecen Dixieland 
Jazz band in memoriam Joe Murányi.

O Július 6–7.
Debreceni cívis korzó: Jazznapok idején. 
Koncertek a Kossuth téren. Július 6., 18 óra:  
cívis big band Debrecen. 19.30: Szeptem
ber Trió. Július 7., 18 óra: Debrecen big 
band. 19.30: zakar Trió.

O Július 6–7., péntek–szombat 20.30
Debreceni nyári Színházi esték: Claude 
Magnier: oscar. Vígjáték a Had Art Társulat 
előadásában a Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem Péterfia utcai campusán, 
a volt tanítóképző udvarán (Péterfia u. 1–7.). 
Esőnap: július 8.

O Július 6., péntek 10.30
The kids club – Jazz Mataz (bölcsiseknek) 
a Méliusz-központban.

O Július 6., péntek 17 óra
Hangfürdő az ifjúsági Házban. Csoportos 
meditáció, rezgésemelés, testi, lelki, szellemi 
gyógyítás. Jelentkezés: Bodacz Zsolt hangtál-
terapeuta (70) 398-9819.

O Július 6., péntek 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. Sramli az Afterben 
– Rézműves Quintet-koncert.

O Július 7., szombat
Válaszd a hazait! Végtelen homokon 
gyalogos túra. Útvonal: Debrecen – Bánk – 
Mikepércs – Debrecen. 

O Július 7., szombat
Mesél a múlt. Gyalogtúra a Meggyes 
csárdához. Sószállítók és pásztorok nyomában 
a Sóúton. A közel 200 éves csárdabelső megte-
kintése szakvezetéssel. Előzetes bejelentkezés 
szükséges: (52) 589-000, 589-321.

O Július 7., szombat 17 óra
Magyarország nemzetközi Salakmotoros 
egyéni bajnokság 2. forduló a Gázvezeték 
utcán. 

O Július 7., szombat 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár 
az Ifjúsági Ház szervezésében. Martin Brass-
koncert az Afterben.

O Július 8., vasárnap 7 óra
régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-parko-
lóban.

O Július 8., vasárnap 10 óra
Szakvezetéssel kísért állatkerti séta 
a Nagyerdei Kultúrparkban. A repülés nagy-
mesterei.

O Július 8., vasárnap 14.30 és 15.30
zumba az Aquaticumban.

O Július 9., hétfő 14 óra
„az egészség nem más, mint ajtókat, 
ablakokat nyitni a világra” – előadás az 
egészségmegőrzésről nyugdíjasoknak a Belvá-
rosi Közösségi Házban.

O Július 9., hétfő 17 óra
Vencsellei istván fotóművész 1967ben 
Holló László 80. születésnapja alkalmá
ból készített fotókiállítása a Benedek Elek 
Könyvtárban. Megnyitja: Bényei József író, 
újságíró. Megtekinthető augusztus 3-ig.

Programok            időrendben

FreshArt. Fiatal, 35 éven aluli képzőművészeknek teremt debreceni és nagyváradi bemu-
tatkozási lehetőséget a FreshArt pályázat. A 2011. évi díjazottak, Salagean Horea Traian nagy-
váradi festő és Durucskó Zsolt debreceni grafikus alkotásaiból július 25-én 17 órakor a DMK 
Belvárosi Galériájában (Kossuth u. 1.) nyílik tárlat. Itt Szentei Tamás kulturális osztályvezető 
mond köszöntőt. Az alkotások augusztus 10-ig tekinthetők meg hétköznapokon 10–17 óráig. 
Képünkön Durucskó Zsolt grafikus Somogyi Béla alpolgármester és Halász János államtitkár 
társaságában
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi



O Július 9., hétfő 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár 
az Ifjúsági Ház szervezésében. Nyilas Reni-
koncert.

O Július 10–11., kedd–szerda 20.30
Debreceni nyári Színházi esték: Békeffy–
Kiss–Szentirmai–Bradányi: kölcsönkért 
kastély. Zenés vígjáték a Turay Ida Színház 
előadásában a Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem Péterfia utcai campusán 
(Péterfia u. 1–7.). Esőnap: július 12.

O Július 10., kedd 10.30
zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Július 10., kedd 15 óra
angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Július 10., kedd 16 óra
a Varázsfa alkotóműhely kézműves
játszóháza a Romkertben. Fecske készítése 
papírból.

O Július 10–12., kedd–csütörtök 9–17 óra
nemzetközi ifjúsági Színházi Műhely 
a Csapókerti Közösségi Házban. Program: 
utcaszínházi, cirkuszi technikák és mozgásmű-
vészeti készségek fejlesztése.

O Július 11., szerda 9.30
ringató az Ifjúsági Házban. 

O Július 11., szerda 10 óra
nyáron is vár a könyvtár! Szünidei 
kézművesklub a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Július 11., szerda 11 óra
zenebölcsi a Méliusz-központban. 

O Július 11., szerda 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. A Zubrowka Band 
koncertje a Havannában. 

O Július 12-ig
XXX. Magyar Sajtófotókiállítás a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében.

O Július 12., kedd 16 óra
a Varázsfa alkotóműhely kézműves
játszóháza a Romkertben. Tutaj készítése 
nádból.

O Július 13-ig
a Medgyessy Ferenc képzőművészeti kör 
és szabadiskola évadzáró kiállítása az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Július 13–14.
Debreceni cívis korzó: Városok Falvak 
Szövetsége Fesztivál a Kossuth téren.  
Július 13-án a Cucás Világzenei Együttes 
szórakoztatja a közönséget, 14-én pedig 
a Silhouette lép fel.

O Július 13. – szeptember 7.
„Múltidéző mesterségek”: a szalmafonás. 
Bemutatkozik Herpácsiné Mester Marianna 
szalmafonó Népi Iparművész a Tímárház-
Kézművesek Házában.

O Július 13., péntek 20.30
Debreceni nyári Színházi esték: Michael 
Stewart: Szeretem a feleségem. Pikáns 
zenés játék a Budaörsi Játékszín előadásában a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Péterfia utcai campusán (Péterfia u. 1–7.). 
Esőnap: július 14.

O Július 13., péntek 20.30
bachtól kurtágig. Fliegauf Mihály 
fagottkoncertje a Romkertben.

O Július 14., szombat
9. e.on Délibáb Terepfutás. Fuss a horto-
bágyi pusztában! Helyszín: Hortobágy-Máta. 
Információ: www.futanet.hu.

O Július 14., szombat
a nagyerdei kultúrpark kisvasúti napja – 
Magyarország kisvasútjai.

O Július 14., szombat 10.30
Ákombákom. Múzeumpedagógiai foglalkozás 
4–7 éves gyerekeknek a Modemben. 

O Július 14., szombat 10.30
Micsoda madár ez? Bábelőadás ovisoknak 
a Méliusz-központban. Közreműködik Urbánné 
Lantos Éva és Urbán István.

O Július 14., szombat 20.30
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban. Nyitva 
tartás: 20:30–01:00, medencezárás 00:30-kor.
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Zumba az Aquaticumban: július 8., 15., 22., 29. és augusztus 5.

Utcazene a Hal közben – Debreceni Nyár az Ifjúsági Ház szervezésében



O Július 15-ig
30 éves a Józsai Díszítőművészeti 
Szakkör. Jubileumi kiállítás a Józsai Közösségi 
Házban.

O Július 15. – október 7.
Vadak, halak, madarak. Soltész István 
kiállítása a Modemben.

O Július 15., vasárnap 10 óra
kreDenc alkotói piac a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban. A Debrecenben és környé-
kén élő iparművészek, népművészek és kreatív 
alkotók műveit bemutató alkotói piac, a Kreatív 
Debrecen szervezésében.

O Július 15., vasárnap 14.30 és 15.30
zumba az Aquaticumban.

O Július 15., vasárnap 19 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája. Megnyitó a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében. Zongoragála: Vásáry 
Tamás, Duffek Mihály (zongora), Mérei Tamás 
(gordonka).

O Július 16–20.
a Tarkabarka kézműves Műhely nyári 
kézművestábora kisiskolásoknak az Ifjúsági 
Házban. Bővebb információ, jelentkezés:  
(52) 532-670, (30) 465-1022.

O Július 16., hétfő
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. 18 óra: Debrecen 
Hangja-elődöntő. 21 óra: Summer Love 
Show – divatbemutató a Fashion Zone Modell 
Ügynökség szervezésében.

O Július 16., hétfő 20 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Fuvolagála: Matuz István (fuvola) 
és Mogyorósi Éva (zongora) hangversenye. 
Gyöngyössy Zoltán emlékére Lajtha László 
születésének 120. évfordulóján.

O Július 17., kedd 10.30
zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Július 17., kedd 15 óra
angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Július 17., kedd 20 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Oboagála: Lencsés Lajos (oboa), 
Böszörményi Judit (zongora) hangversenye.

O Július 18., szerda 9.30
ringató az Ifjúsági Házban. 

O Július 18., szerda 10 óra
nyáron is vár a könyvtár! Szünidei 
kézművesklub a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Július 18., szerda 11 óra
zenebölcsi a Méliusz-központban. 

O Július 18., szerda
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. 18 óra: Debrecen 
Hangja-elődöntő. 19.30: Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiája.

O Július 18., szerda 20 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Hegedűgála: Zs. Szabó Mária (hege-
dű), Sarkady Katalin (zongora) hangversenye.

O Július 19., csütörtök 20 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Rezesgála: Keserű Péter (kürt), 
Dávida Tamás, Horváth Bence (trombita), Káip 
Róbert (harsona), Sarkady Katalin, Váradi Judit, 
Richter Edit (zongora) hangversenye.

O Július 20-ig
az országos képző és iparművészeti 
társaság kiállítása a Belvárosi Galériában.

O Július 20., péntek 19 óra
Debreceni cívis korzó: Van zenekar.

O Július 20., péntek 20 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Mélyvonósgála: Nagy Sándor, 
Rőmer Ádám (mélyhegedű), Mérei Tamás (gor-
donka), Fejérvári Zsolt (gordon) hangversenye. 
Közreműködik: Rőmer Ottó kontra.

O Július 20., péntek 20.30
nyári zenés Színház: Donizetti: rita. 
Vígopera a Comica Lasagna társulat előadá-
sában, zongorakísérettel a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban. Közreműködnek: Balczó 
Péter, Bojti Eszter, Ürmössy Imre, Vranyecz 
Artúr, Fehér Éva.

O Július 21., szombat 19 óra
Debreceni cívis korzó: Navrang együttes 
(Kecskemét).

23

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

Kisvasutak napja a Nagyerdei Kultúrparkban július 14-én 

Július 15-én indul az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája



O Július 21., szombat 20 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Fafúvósgála: Oross Veronika 
(fuvola), Szatmári Zsolt (klarinét), Tallián 
Dániel (fagott), Mogyorósi Éva, Richter Edit, 
Váradi Judit (zongora) hangversenye.

O Július 22., vasárnap 7 óra
régiségvásár a Kishegyesi úti  
Tesco-parkolóban.

O Július 22., vasárnap 14.30 és 15.30
zumba az Aquaticumban.

O Július 22., vasárnap 19 óra
ifjú zeneművészek nemzetközi nyári 
akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Ütősgála. Lorenzo Ferrandiz Carrillo 
(Spanyolország), a SONUS ütőhangszeres 
együttes (művészeti vezető: Szabó István) 
és az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája ütőhangszeres hallgatóinak 
hangversenye.

O Július 23–27.
a Tarkabarka kézműves Műhely nyári 
kézművestábora kisiskolásoknak az Ifjúsági 
Házban. Bővebb információ, jelentkezés:  
(52) 532-670, (30) 465-1022.

O Július 23., hétfő 14 óra
nyári vegyes nyugdíjasoknak a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Július 23., hétfő 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár 
az Ifjúsági Ház szervezésében. K-Zaj-koncert.

O Július 24., kedd 10.30
zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Július 24., kedd 20 óra
kodály zoltán ifjúsági Világzenekar 
hangversenye a Kölcsey Központban. Zongo-
rán közreműködik: ifj. Balázs János. Vezényel: 
Vásáry Tamás és Hámori Máté.

O Július 25–29.
campus Fesztivál a Nagyerdőn.  
www.campusfesztival.hu.

O Július 25. – augusztus 10.
Salagean Horea Traian festőművész és 
Durucskó zsolt grafikusművész – a 2011. 
évi freshART-díjasok kiállítása a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Július 25., szerda 9.30
ringató az Ifjúsági Házban. 

O Július 25., szerda 10 óra
nyáron is vár a könyvtár! Szünidei 
kézművesklub a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Július 25., szerda 11 óra
zenebölcsi a Méliusz-központban. 

O Július 25., szerda 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár 
az Ifjúsági Ház szervezésében. Square-koncert.

O Július 25., szerda 20 óra
panoráma Világklub HbM Társklub
jának nyári találkozója a DE aulájában. 
Program: A debreceni Sol Oriens és az Egyesült 
Államokbeli University of Delaware Chorale 
kórusok közös koncertje. Külföldi vendégek él-
ménybeszámolója. A Debreceni Nyári Egyetem 
visszatérő diákjainak beszámolója. A Debrecen 
Televízió Amerikában készített legújabb filmjé-
nek legérdekesebb momentumairól.

O Július 25., szerda 20.30
Makrohang. Egész estés komplett, megkom-
ponált előadás a Romkertben.

O Július 26-29.
bartók béla XXV. nemzetközi kórusver
seny és Folklórfesztivál a Kölcsey Központ-
ban és a Baltazár téren. Program:
július 26. 17.30: nyitóünnepség.  
20 óra: nyitó díszhangverseny.
július 27. – elődöntők. 9.30: Gyermekkarok és 
ifjúsági kórusok. 13 óra: Egyneműkarok. 15.30: 
Kamarakórusok. 18 óra: Vegyeskarok. 21 óra: 
Kórusok folklórbemutatói.
július 28. – döntők. 9.30: Gyermekkarok és 
ifjúsági kórusok. 13 óra: Egyneműkarok. 15.30: 
Kamarakórusok. 18 óra: Vegyeskarok. 21 óra: 
Kórusok folklórbemutatói.
július 29. 11 óra: Verseny a kórusverseny 
nagydíjáért. 16 óra: Musica Sacra – temp-
lomi koncertek. 20 óra: Díjkiosztó ünnepség 
és záróhangverseny.

O Július 26. – szeptember 19.
„etLettera – képeket írni, szavakat 
rajzolni” című kiállítás a Déri Múzeum Zoltai-
termében.

 O Július 26., csütörtök 16 óra
Gyógyulj játszva! – sófelhő gyerekeknek 
a Klinikán. Légúti beteg gyerekek ingyenes 
játszóházi foglalkozása a száraz sóbányában.

Donizetti vígoperáját, a Ritát a Comica Lasagna társulat adja elő a Medgyessy- 
múzeumban július 20-án. Közreműködnek: Balczó Péter, Bojti Eszter, Ürmössy Imre,  
Vranyecz Artúr, Fehér Éva

Vadak, halak, madarak. Soltész István kiállítása a Modemben július 15-től látható
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O Július 27–28.
Debreceni cívis korzó: Kórusverseny idején. 
Kórusmuzsika a Kossuth téren.

O Július 27–29.
V. nemzetközi curling bonspiel kupa 
a Jégcsarnokban.

O Július 28-ig
papageorgiu andrea festőművész 
Átváltozott hétköznapok című kiállítása 
a Hal Köz Galériában. Megtekinthető hétfőtől 
péntekig 11–18, szombaton 10–14 óra között.

O Július 28-ig
könnyűipari Szakközép és Szakiskola 
fotószakkör évzáró kiállítása a Méliusz-
központban. A kiállítás megtekinthető az 
intézmény nyitva tartási idejében.

O Július 28–29.
V. Mézeskalács Fesztivál a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban. Mézzel, mézeska-
láccsal kapcsolatos termékek bemutatója és 
vására. Családi és hagyományőrző programok, 
bábelőadások.

O Július 28., szombat 10.30
Ákombákom. Múzeumpedagógiai foglalkozás 
4–7 éves gyerekeknek a Modemben. 

O Július 28., szombat 20.30
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban. Nyitva 
tartás: 20:30–01:00, medencezárás 00:30-kor.

O Július 29-ig
kocsis csaba fotóművész Házam – Hazám 
című kiállítása az Élettudományi Galéria 
– Tudományegyetem Botanikus kert között. 
Látogatható hétköznap 8–20 óráig.

O Július 29., vasárnap 14.30 és 15.30
zumba az Aquaticumban.

O Július 30. – augusztus 3.
kreatív alkotótábor az olvasás jegyében 
1–4. osztályos gyerekek részére a Méliusz-
központban.

O Július 30. – augusztus 30.
T. nagy László fotóművész kiállítása az 
Élettudományi Galéria – Tudományegyetem 
Botanikus kert között. Látogatható hétköznap 
8–20 óráig.

O Július 30., hétfő 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. Morze-koncert.

O Július 31-ig
Hétköznapok fényképeken – Mai szülők, 
nagyszülők gyermek- és ifjúkorának minden-
napjai fotókon. Kiállítás a Helytörténeti Fotó-
tárban (Hatvan u. 57.). A kiállítás ingyenesen 
megtekinthető nyitvatartási időben.

O Július 31., kedd 10.30
zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Augusztus 1., szerda 11 óra
zenebölcsi a Méliusz-központban. 

O Augusztus 1., szerda 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. Blues Rockets-
koncert.

O Augusztus 2–5.
Debreceni borkarnevál a legszebb magyar 
borok jegyében a Békás-tónál. 10 borvidék – 30 
borászat. Pálinka-, gyümölcsbor- és pezsgő kós -
tolás. A hagyományos magyar kony ha kemen cés 
 és bográcsos ételei. Minőségi házi sajtok hazai 
 termelőktől. Tradicionális étkek és kézműves-
ter mékek vására. Slambucfőző verseny. Dísz - 
vendég: Kecskemét. Bemutatkozik az Érmellék. 
Hajdú-bihari nótakörök találkozója. A színpadon: 
Szalonna és bandája, Kerekes Band, Bakator, 
Vodku, Mojo WorKings, Borfolk, Miskolc 
Dixieland Band, Törköly, Drum and Folk, Bordó 
Sárkány. A rendezvények ingyenesek; nyitva 
csütörtökön 16 órától éjfélig, pénteken és szom-
baton déltől éjfélig, vasárnap déltől 22 óráig.

O Augusztus 3–4.
Debreceni cívis korzó: Borkarnevál idején. 
Fellép: Madaras Zenekar, Öreges Zenekar.

O Augusztus 5-ig
Hús. Tanka péter kiállítása a Műterem 
Galériában. Megtekinthető hétfő és vasárnap 
kivételével minden nap 10-től 18 óráig.

O Augusztus 5., vasárnap10 óra
Debreceni nyári Színházi esték ii.: 
 Andersen – Harmath – Lénárt: a kis hable
ány. Gyermekmusical a Fogi Színház előadásá-
ban a régi városháza udvarán (Piac u. 20.).

O Augusztus 5., vasárnap 14.30 és 15.30
zumba az Aquaticumban.

O Augusztus 6., hétfő 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
 Ifjúsági Ház szervezésében. Acoustica duó-
koncert.

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

A Morze zenekar júliusban több alkalommal is játszik (Fotó: Morze/Szepesi Boglárka)

Fellép a Sonus együttes is a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében a július 22-i ütősgálán

25



O Augusztus 6., hétfő 20 óra
Debreceni nyári Színházi esték ii.: egy 
szoknya, egy nadrág. Szulák Andrea, Berki 
Tamás és a Molnár Dixieland Band estje a régi 
városháza udvarán (Piac u. 20.). Esőnap: 
augusztus 7.

O Augusztus 7., kedd 10.30
zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Augusztus 7., kedd 16 óra
Debreceni erdőspuszták prózában és 
versben. Fábián Pál filmvetítéssel egybekö-
tött előadása a Benedek Elek Könyvtárban.

O Augusztus 7., kedd 19.30
Debrecen hangszerei: Muzsikáló 
levegő: az orgona és a trombita. Koncert 
a Református Nagytemplomban. Közremű-
ködnek: Karasszon Dezső (orgona), Csősz János 
(trombita).

O Augusztus 8., szerda 11 óra
zenebölcsi a Méliusz-központban. 

O Augusztus 8., szerda
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár 
az Ifjúsági Ház szervezésében. 19.30: Perro 
Negro-koncert. 21 óra: Summer Love Show 
– Divatbemutató a Fashion Zone Modell 
Ügynökség szervezésében.

O Augusztus 15-ig
Milebácsi irén festőművész kiállítása 
a Szabó Magda Galériában.

O Augusztus 31-ig
erdély fotókon és viseleteken. Kiállítás 
a Tímárház-Kézművesek Házában.

O Szeptember 3-ig
XXii. nemzetközi Vasutas alkotótábor 
kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában (Faraktár u. 67.).

O Szeptember 9-ig
nagyon speciális örömök. Tót endre 
retrospektív kiállítása a Modemben.

O Szeptember 30-ig
a névelő növényekrajzoló szépírók című 
kiállítás a Medgyessy Ferenc Emlékmúze-
umban.

O December 31-ig
idegen anyag. Szürrealizmus a valóság von-
zásában. Anna Margit, Gulácsy Lajos, Kondor 
Béla, Korniss Dezső, Mednyánszky László, Or-
szág Lili és mások szürrealista remekművei az 
Antal–Lusztig-gyűjteményből a Modemben.

Folyamatosan  látogatható:

O A Torinói lepel hiteles másolata látható 
minden nap 6.30–19 óráig a Szent Anna-szé-
kesegyházban (Szent Anna u. 15.). 

O Őseink hite. Kiállítás a Szent Anna-
székesegyházban (bejárat a hittantermek 
folyosójáról). Látogatható: szerdán, szombaton 
és vasárnap 9-től 12-ig és 14-től 17.30-ig.

O Medgyessy Ferenc szobrászművész 
életműkiállítása a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban (Péterfia u. 28.). 

O Tímártörténeti kiállítás és kézmű
vesek Debrecenben – a debreceni kortárs 
kézművesek kiállítása a Tímárház-Kézművesek 
Házában.

O Józsa János festő és grafikusmű
vész állandó kiállítása, valamint Varga 
Miklós ékszerkészítő ötvösművész ezüst- 
és aranyékszer állandó kiállítása és vására 
a Simonffy Galériában. A kiállítás megtekint-
hető hétköznap 11–18 óráig, szombaton  
10–13 óráig.
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Házam – Hazám: Kocsis Csaba kiállítása július 29-ig  
látható  az Élettudományi Galéria – Tudományegyetem  
Botanikus kert között

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

Mézédes program: családi és hagyományőrző programok, bábelőadások is színesítik  
az V. Mézeskalács Fesztivált a Medgyessy-múzeumban



ElŐZEtEs:

O Augusztus 10–11.
Debreceni cívis korzó: A világkarneválra 
készülve. Közreműködik a Valcer Táncstúdió 
és a Debreceni Mazsorett Együttes. Helyszín: 
Kossuth tér.

O Augusztus 10., péntek 20 óra
Debreceni nyári Színházi esték ii.: Gyurko-
vics Tibor: nagyvizit. Egy magyar klasszikus 
két részben az Újpest Színház és a Száguldó 
Orfeum előadásában a régi városháza udvarán 
(Piac u. 20.). Esőnap: augusztus 11.

O Augusztus 12., vasárnap 10 óra
Debreceni nyári Színházi esték ii.: piroska 
és a Far kas. Mese, kicsit másképp a Grimm-
Busz Színház előadásában a régi városháza 
udvarán (Piac u. 20.). 

O Augusztus 12., vasárnap 14.30 és 15.30
zumba az Aquaticumban.

O Augusztus 13., hétfő 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. Zebra-koncert.

O Augusztus 15. – szeptember 5.
Magyar táj – kiállítás Bozsó János festőmű-
vész és Holló László Kossuth-díjas festőművész 
alkotásaiból a Belvárosi Közösségi Házban.

O Augusztus 15. – szeptember 26.
katona bálint festőművész kiállítása 
a Szabó Magda Galériában.

O Augusztus 15., szerda 19.30
Utcazene a Hal közben. Debreceni Nyár az 
Ifjúsági Ház szervezésében. Pesti Reggel-
koncert.

O Augusztus 15., szerda 20 óra
Debreceni nyári Színházi esték ii.: Doni-
zetti: a csengő. Vígopera. Bemutató előadás 
az Opera Comica Lasagna Társulat előadásában 
a régi városháza udvarán (Piac u. 20.). Esőnap: 
augusztus 16.

O Augusztus 16–20.
Debreceni Virágkarnevál.
Programok: Szentpéteri Csilla koncertje, Class 
nyár 2012, Debrecen Hangja-döntő, virágkar-
nevál, utcabál, karneváli felvonulás, Galiba 
gyermekfesztivál – junior, virágkocsi-kiállítás, 
folklórbemutató, tánckavalkád – a fellépő 
csoportok bemutatói, virágos hajkarnevál, 
virágkötészeti bemutatók, kaktuszkiállítás, 
bemutatkozik Kecskemét, kerékpáros korzó.

O Augusztus 16–20.
első Hazai és cseh kézműves Sörök Feszti
válja a Békás-tónál és a nagyerdei parkban.

O Augusztus 16. – szeptember 10.
László Ákos egyéni kiállítása a Simonffy 
Galériában. Kedd–péntek 11–18 óráig, szom-
baton 10–13 óráig.

O Augusztus 16., csütörtök 
aquaticum iii. országos csúszdabajnok
ság az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

O Augusztus 18–20.
Hortobágyi Hídi Vásár. (52) 369-021.

O Augusztus 19., vasárnap
Galiba gyermekfesztivál. Junior virág
karnevál. Helyszín: Piac utca, Kossuth tér, 
Emlékkert, Baltazár tér.
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A mediterrán utcazenét játszó Perro Negro augusztus 8-án koncertezik a Hal közben

Debreceni Nyári Színház  
és Városházi Zenés Esték
a régi városháza udvarán (Piac u. 20.) – www.fonixinfo.hu

aug. 5. 10 óra Andersen – Harmath – Lénárt: A kis hableány 
 gyermekmusical – Fogi Színház

aug. 6. 20 óra Egy szoknya, egy nadrág 
(esőnap aug. 7.) Szulák Andrea, Berki Tamás  

és a Molnár Dixieland Band estje

aug 8. 20 óra Egy kis édes félhomályban...
A Debrecen Swing Singers estje az 1920-as,  

30-as, 40-es évek zenei világában

aug. 10. 20 óra Gyurkovics Tibor:  Nagyvizit
(esőnap aug. 11.) tragikomédia két részben – Újpesti Színház,  

Száguldó Orfeum – főbb szerepekben:  
Harsányi Gábor, Ivancsics Ilona, Dózsa László

aug. 12. 10 óra Piroska és a farkas
mesejáték – Grimm-Busz Színház 

Ez a mese egy kicsit más…

aug. 13. 20 óra Színes orchideák
(esőnap aug. 14.) Kautczky Armand és Hűvösvölgyi Ildikó  

nyáresti verses-dalos műsora
  
augusztus 15. 20 óra Donizetti: A csengő – Bemutató előadás
(esőnap augusztus 16.) Vígopera – Opera Comica Lasagna 

Társulat –  Hogyan tartja távol a hitvesi  
ágytól a patika csengője a pórul járt férjet….? 





Tekerj a virágkarneválra!
29

Talán már nemcsak a debreceniek, de az idelátoga-
tók körében sem újdonság, hogy a karneváli futók 
és veterán autók mellett virágdíszes kerékpáros 
menet nyitja immár több éve a Debreceni Virágkar-
nevált. A látványos velocipédek, különleges veterán 
kerékpárok, összefogást jelképező kerékpáros csa-
patok és jelmezbe öltözött civil bringások több száz 
fős menete az utóbbi évek karneváljainak legüdébb, 
leglátványosabb színfoltja. A lakossági részvételt és 
a kerékpáros közlekedést népszerűsítő felvonuláson 
idén is bárki részt vehet, aki virágokkal díszített 
kerékpárral hajlandó végigtekerni a karnevál útvo-
nalán (Petőfi tér – Nagyerdei Stadion). 

Jelentkezni ezúttal is egyénileg, illetve iskolai, 
céges csapatok, egyesületek, alapítványok képvise-
letében lehet a Tourinform-irodában.

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

hétköznapok  
fényképeken

A mai szülők, 
nagyszülők gyermek-  
és ifjúkorának minden-
napjai kelnek életre 
a Helytörténeti Fotótár 
(Hatvan u. 57.) július vé-
géig látható kiállításán. 
A tárlat megtekinthető 
az intézmény nyitvatar-
tási idejében. 

Bővebb információ: 
www.dbvk.hu/fototar

hortobágyi 
Lovasnapok

Július 6. és 8. között nem csupán 
sportprogramok várják a nemzeti 

park területén az érdeklődőket, 
de többek között népművészeti 
és kézművesvásár, honfoglalás 

kori lovasbemutató, huszárto-
borzó és hagyományőrző lovas 

programok is lesznek.



Újra felbőgnek a motorok
A kiírások történetében még nem fordult elő, 
hogy egy pálya ad otthont valamennyi fordu-
lónak, idén viszont mindhárom viadalt a cívis-
városban rendezi a Debrecen Speedway SE. 
A szervezők a hagyományos szisztéma alapján 
– 16 versenyző 20 futamban küzd egymással – 
kiírt versengésre több külföldi vaspapucsost is 
meghívnak.

Július 7-én 17 órától ismét felbőgnek a mo-
torok a Gázvezeték utcán. A szombati  versenyen 
 folytatódik a Magyarország Nemzetközi Salak-
motoros Egyéni Bajnokság! Az OB második 
fordulójában ismét lehetőségük nyílik a vaspapu-
csosoknak, hogy tovább gyarapítsák pontjaikat 
a bajnokságban.

Bővebben: www.debrecenspeedwayse.hu

www.debrecenplaza.hu

KÖZEL... MINDEN NAP

A Debrecen Plaza 
megújult CBA Príma szupermarkettel, kedvelt márkákkal és 

szolgáltatásokkal várja látogatóit a hét minden napján.

Nálunk mindenki lehet bajnok!
Risztov Éva, a debreceni 
Sport cent rum-Sport is ko la 
versenyzője, olimpi kon lég-
úti problémával érkezett az 
indiso speleo terápiára. Az 
alapos szak orvosi vizsgá-
lat után elkezdődhetett a 
20 alkalmas rehabilitációs 
kúra.

Hogy miért éppen in-
di so speleo vagyis száraz 
sóterápia? Speciálisan erre 
a célra kifejlesztett orvostechnikai gép 
segítségével juttatják a 0,2–0,7 mik-
ron nagyságú száraz sószemcséket a le-
vegőbe. A pácienseknek nem kell mást 

tenni, mint orron és szájon 
keresztül belélegezni eze-
ket a finom szemcséket.

„Az első alkalom megle-
pő volt, mintha sófelhőben 
lettem volna – mondja 
Risztov Éva. – A terápiára 
mindig két edzés között ér-
keztem, így nagyon jó volt, 
hogy a felnőttek részére ki-
alakított pihenőszobában 
tölthettem el a 60 perces 

kezelési időt. Eleinte nem változott az 
állapotom, majd körülbelül a negyedik 
kezeléstől folyamatosan jobban érez-
tem magam, már nem dugult az orrom, 

és nem kellett állandóan fújnom sem. 
A  barátaimnak is feltűnt, hogy már 
nem használok zsebkendőt.”

Csak ajánlani tudom mindenkinek aki:
– allergiás, asztmás,
– felső légúti problémával küzd,
– állandóan folyik az orra, köhög,
– éjszaka fullad, nincs levegője,
– arcüreggyulladása van.
 

Indiso Speleo Terápia
Száraz Sóbánya Klímaterápia
Debrecen-KLINIKÁK
Bejelentkezés: (30) 451-3030

(x)



Máthé Gábor operatőr 18 esztendeje került 
a Debrecen Televízióhoz. Akkor még a Jerikó utcán 
működött a szerkesztőség, ahova tulajdonképpen 
csak át kellett sétálnia a közeli Újkerti Művelődési 
Központból, ahol korábban oktatástechnikusként 
tevékenykedett. Valójában ott jegyezte el magát 
a vizuális kultúrával – mint meséli, sokszor megfor-
dult az ottani Delta moziban, mert imádta a filme-
ket. Amikor az intézmény videokamerát vásárolt, 
szívesen vette a kezébe. Rögzítette, dokumentálta 
a házban zajló rendezvényeket – s egyre többet 
dolgozott a városi televíziónak is. 
Amikor pedig végleg a tévéhez 
szegődött, elvégezte a budapesti 
Filmfőigazgatóság operatőri tan-
folyamát. Ahogy mondja, lassan 
20 éve már, hogy a kamera és 
a Debrecen Televízió az élete. 

Milyen a jó operatőr? – kér-
dezzük Máthé Gábort, aki rögtön 
sorolja: fontos az arányérzék, a 
kompozíciós készség, de nem árt 
az empátia, a figyelmesség és a 
téma ismerete sem. – Története-
ket kell észrevenni és elmesélni. 
Manapság az is lényeges, hogy ne érződjön az 
operatőr jelenléte: úgy vegyünk fel valamit, mintha 
csak felvettük volna... Minden mozog a mai világban, 
valamilyen módon ezt is vissza kell adnia a kamerá-
nak, hogy a néző hitelesnek érezze azt, amit lát. 

Persze, a felvétel nem egy az egyben kerül 
adásba. Korábban az operatőrök maguk vágták, 
szerkesztették az anyagot, ma azonban már erre 

nincs idő, a nyersanyag a vágóhoz kerül. Minél több 
elkapott pillanat, jó snitt kell ahhoz, hogy izgalmas 
legyen az anyag. Csapatmunka, mondja, mikor 
felidézi, hogy egy stáb általában a riporterből, 
a technikusból és az operatőrből áll, akik teljesen 
egymásra vannak utalva. 

– Néha egy-egy jó képsor inspirál egy jó mon-
datot – állapítja meg Gábor, aki nem érez abban 
jelentős különbséget, mihez forgat anyagot, mert 
mindenhez ugyanazzal az igényességgel igyek-
szik hozzáállni. – Lehet, hogy a híradóba megy, 

amit rögzítek, lehet, hogy más 
műsorba, és az is megtörténhet, 
hogy egy országos televízió veszi 
majd át.

Nincs különbség a szakma 
helyi és az országos képviselői 
között, véli, mert a DTV operatőrei 
bármilyen mezőnyben megállják 
a helyüket. Más kérdés – teszi 
hozzá Gábor – hogy a fővárosi 
kollégáknak esetleg több idő áll 
rendelkezésre egy-egy anyag 
elkészítéséhez.

Bár sok minden változott az 
elmúlt két évtizedben, állapítja meg, de a technika 
alapjaiban továbbra is hasonló, legfeljebb az a kü-
lönbség, mire rögzítik a felvételt manapság. 

Gábor szívesen forgat történelmi és dokumen-
tumfilmeket is, ahol egy kicsit nagyobb az operatőr 
szabadsága. Mint mondja, más műfaj ez, mint a 
híradózás világa. Ám az emberen itt is sok múlik, 
teszi hozzá: azon, mit és hogyan lát.

Sok múlik azon,  
mit és hogyan lát az operatőr

„Nagy a televízió 
felelőssége és a 

hatása, mert ha egy 
helyi problémáról 

forgatunk, gyakran 
éppen ezáltal oldódik 

meg a helyzet...”

Fo
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Júliusi filmkavalkád

Jégkorszak 4.: 
Vándorló kontinens

A sötét lovag – 
     felemelkedés

A csodálatos 
Pókember

Az idő a jégkorszakban sem áll meg: minden 
változik, és mindig jöhet néhány vad meglepetés. 
A táplálkozási láncra fittyet hányó három jó barát, 
Manny, Diego és Sid újból kénytelen vándorútra 
indulni: egy óriási földmozgás leszakít a kontinens-
ről egy szigetet, és elválasztja őket a hordától. Jobb 
híján egy úszó jéghegyre költöznek, és új, hófehér 
hajójukon igyekeznek partra vergődni. A trió a nyílt 
tengeren sem hazudtolja meg magát...

Pókember újjászületik: ez a film a különös hős 
eredetének történetét mutatja be – de egészen új 
nézőpontból, és minden eddiginél izgalmasabban. 
Peter Parker szülei még kiskorában eltűntek, azóta 
Ben bácsikája neveli. Ahogy közeledik a felnőttkor, 
Petert egyre jobban érdekli a múltja, ki is ő igazán, 
és mi történhetett a szüleivel. Apja régi irattáská-
jából meghökkentő dokumentumok kerülnek elő. 
A nyomok az Oscorpba, az idősebb Parker régi 
társához, doktor Curt Connors laboratóriumába 
vezetnek. A tudós egy különleges gyíkkivonatszerrel 
kezeli magát, és a mellékhatások szörnyszülötté 
teszik őt...

Batman bujkálni kényszerül, és sokan gyilkosnak 
hiszik, ám ő akkor is az igazság oldalán áll és nem 
hajlandó hátrálni. Gotham City reménykedhet: 
amikor igazán nagy a baj, újra vissza fog térni, hogy 
szembenézzen eddigi legnagyobb ellenségeivel. 
A sötét lovag folytatásához az előző rész teljes 
stábja – a zseniális Christopher Nolan rendező 
összes régi munkatársa – visszatért, a stáblistá-
ra pedig új nevek is felkerültek: Macskanőt Anne 
Hathaway, a főgonosz Bane-t pedig az Eredetben 
is remeklő Tom Hardy alakítja.

Moziműsor
Július az Apollóban

nAGytereM
13.45, 16 óra, 18.15, Jégkorszak 4. –
12–18.: 13.45, 16 óra Vándorló kontinens  

5–11.: 20.30 Felültetve
12–18.: 18.15, 20.30 Mocsokváros utcáin
19–25.: 13.45, 16 óra Holdfény királyság
19–25.: 18.15, 20.30 A csodálatos pókember 
26. – augusztus 1.: 20.30 A folyosó
26. – aug. 1.: 13.45,  21 Jump street – 
16 óra, 18.15  A kopasz osztag

KistereM
5–11.: 20 óra Bel Ami – A szépfiú
5–11.: 16, 18 óra  Felültetve
12–18.: 16, 18, 20 óra Bikanyak
19–25.: 18 óra A Kilimandzsáró hava
19–25.: 16, 20 óra Egy őrült szerelem balladája
26. – aug. 1.: 16, 18, 20 óra Veszélyes vágy

Art tereM
5–11.: 19.30 Hasta La vista
5–11.: 17 óra Bel Ami – A szépfiú
12–18.: 17 óra, 19.30 Fejvadászok
19–25.: 17 óra Malom és kereszt
19–25.: 19.30 A Kilimandzsáró hava
26. – aug. 1.: 17 óra, 19.30 Harry Brown

Még több film, még több moziműsor:
a Dehir.hu hírportálon.dehir.hu



Megfejtéseiket július  
18-ig várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 

10., ill. e-mailben:  
rejtveny@debrecenikorzo.hu.

A helyes megfejtők között 
egy napijegyet sorsolunk 
ki 2 fő részére a Campus 

Fesztiválra.
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A júniusi rejtvény megfejtése: 
humor, felejthetetlen alakí
tások, parádés szereposztás. 
Nyertesek: szabó imréné 
(Rózsahegy u.),  
tasnádi orsolya (Füredi út). 
Ők a Nyári Színházi Esték 
keretében játszott Furcsa pár 
című komédiára vehettek át 
2–2 darab belépőt.

A Belgától a Hooligansig, a 
Parno Graszttól a Skafunderzig, 
a 30Y-tól Péterfy Boriig a hazai 
zene élvonala ott lesz a Campu-
son július 25–29. között a Nagy-

erdőn. De jön Palya Bea, fellép 
a Quimby (képünkön), és első 
nagykoncertjét itt adja majd 

az új felállásban hazai pályán 
a Tankcsapda. Szerencsés rejt-
vényfejtőnk pedig akár napije-
gyet is nyerhet a fesztiválra!



 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.

2012.
JÚL. 6. – 
AUG. 10.

D E B R E C E N I

NAGYON KOMOLY
ZENE A CAMPUSON
JÖN AZ APOCALYPTICA

KezdődiK a fagyasztás!
Nemzetközi Curling Kupa a Jégcsarnokban

Mediterrán hAnGULAt
Nyáresti koncertek a Hal közben

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány
2012. július 6. – 
augusztus 10.

Nagyon komoly zene: 
a Campus Fesztiválon 
fellép a finn Apoca lyptica is
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CSOKONAI SZÍNHÁZ – A MI SZÍNHÁZUNK
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0198

A projekt során Debrecen, Hajdúböszörmény
és Nyíracsád több mint tíz intézményét, az 
óvodáktól a középiskolákig vonják be a szín-
házi élet kalandos és titokzatos világába. 
A részt vevő diákok számára változatos, 
a színház tevékenységéhez kapcsolódó 
programokat szerveznek, egyebek mellett 
színjátszó tábort és szakkört, vetélkedő-
ket, esetfoglalkozásokat, színházbejárást, 
filmklubot. 

A Csokonai Színházban lassan a vége felé közeledik az a projekt, mellyel a színház az 
ifjúsággal és az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásban, egy értő színházi 
közönség kinevelésében kíván modellt teremteni az elkövetkező években.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

A pályázattal a Csokonai Színház céja, hogy 
megtalálják és kidolgozzák azokat az együtt-
működési formákat, amelyek hosszú távon 
működőképesek lesznek.
A színház dolgozói hisznek abban, hogy a 
színházművészet semmi mással össze nem 
hasonlítható fejlesztő erővel bír, mely a 
gyerekek minden adottságára, készségére 
pozitív hatással van. Meggyőződésük, hogy a 
színház az egész személyiséget fejleszti.

A pályázat címe

A MI SZÍNHÁZUNK - A Csokonai Színház 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a nevelési-
oktatási intézményekkel a gyerekek, tanulók 
kulturális érzékenységének, kreativitásának 
fejlesztése és a színházművészeti alkotások 
alaposabb megértése céljából.

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege:
36 360 000 Ft
Támogatási intenzitás
100%

Kedvezményezett:
Csokonai Színház
4024 Debrecen,  Kossuth u. 10.

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
1134 Budapest, Váci út 45.

Forgalmirend- 
változások a városban

Folyik a 2-es villamos pályaépítése. A kivitelezési 
munkálatok miatt az autósok és a gyalogosok 
a forgalmi rend változására számíthatnak több 
helyen is Debrecenben.

A Hunyadi János–Péterfia utca csomópontban 
sáveltolás, útszűkület van érvényben. Az autó-
sok az érintett szakaszon a Csapó és a Mester 
utca irányába is csak egy-egy sávon közleked-
hetnek. Jó, ha figyelnek a a gyalogosok is, mivel 
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megszűnt. A rendőrség súlyos pénzbüntetést 
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Egyetem sugárút és a Böszörményi út irányába 
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Forgalom- és sebességkorlátozásra kell szá-
mítani a Mester, a Csemete, a Dózsa György, 
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vegyék igénybe a kijelölt gyalogátkelőhelyeket!



CSOKONAI SZÍNHÁZ – A MI SZÍNHÁZUNK
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0198
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otp lakástakarék

Korszerûsítené, felújítaná otthonát vagy új lakásba 
költözne? Megalapozhatja késôbbi lakáscéljait
állami támogatással! 
Díjmentes számlanyitási akció: 2012. április 23-tól visszavonásig, legkésôbb 2012. július 27-ig.

Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek. A díjmentes számlanyitás feltétele 48 hónapos hûségidô vállalása. A tájékoztatás nem 
teljes körû, további részletes információkért kérjük tájékozódjon az OTP Bank fi ókjaiban, illetve a www.otplakastakarek.hu oldalon közzé-
tett Általános Szerzôdési Feltételekbôl és Hirdetményekbôl. Az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el. 
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • www.otplakastakarek.hu • 06 1 3666 888 www.otpbank.hu/ongondoskodas
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OTP Bank partner 

Lakástakarékkal álmai otthona 
könnyebben elérhetô!
Kezdjen el idôben tervezni!

www.otplakastakarek.hu • 06 1 3666 888

Díjmentes
számlanyitás


