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A „Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátorműhelyek kialakítása Debrecen-Nagyvárad közpon-
tokkal” tárgyú projekt, a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió szintjén megvalósuló, közös kulturális tárgyi öröksé-
günk restaurálására alapozott tevékenységet valósított meg.

A kulturális örökségek rehabilitációja modern felszereltségű restaurálóműhelyek (papír, textil, fa, festmény, paleon-
tológia), illetve röntgenlaboratórium hiányában lassan halad. A projekt két helyszínen kialakítandó restaurátorbázis 
létrehozását célozta meg. A legfontosabb cél a meglévő veszélyeztetett helyzetben lévő történelmi tárgyi emlékek 
megóvása, restaurálása a határ mindkét oldalán, valamint a határon átnyúló együttműködések erősítése, a szakmai 
kapcsolatok fejlesztése. 

A projekt keretében az Eurorégióban magas műszaki színvonalú, korszerű restaurátorbázis alakult ki, mely biztosít-
ja a későbbiekben előkerülő tárgyi emlékek megőrzését.
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A név kötelez,  
Debrecen él, mozog
Nem is gondolnánk mennyire! Nemzetközi esemé-
nyek, helyi rendezvények, állandó programok várják 
a helyieket és az idelátogatókat egész éven át. Múze-
umok újulnak meg, új kiállítóhelyek nyílnak, és annyi 
minden van lépten-nyomon, amire a mindennapok 
rohanásában nem is jut idő. A centenáriumi „jubilá-
lók”, a DKV (Debreceni Közlekedési Zrt.), az Apolló 
mozi, a mai DMK, (Debreceni Művelődési Központ) 
az első Takarékpénztár épülete, a „Zenede”, a Deb-
receni Egyetem, a Zsuzsi vonat bizonyítja, hogy Deb-
recen már a kezdetektől, minden területen az elsők, 
a „legek” között volt és ma is erre törekszik.

A Piac utca már rég nem a nevét adó piacoktól 
hangos, mégis mindig élettel teli. Jól látható a színes 
éttermi és kávéházi teraszkavalkád, a korzózó soka-
ság, ha a Nagytemplomra ezúttal nem kívülről felfelé 
tekint az ember, hanem a tornyából lefelé, a Kossuth 
térre és a Piac utcára néz.

A Hal köz elzártsága mára megszűnt, mégis 
intim tér maradt, melyet fény- és vízjáték, galériák 
és szórakozóhelyek tesznek pezsgővé. Az Emlékkert 
rekonstruált, XIX. századi kerítése sem ki-, hanem 
magába zárja a látogatót a Romkert és a történelmi 
háttér nyújtotta atmoszférával. Jól látható Debrecen 
kettősége, a múlt és jelen tökéletes egymás melletti 
harmóniája a Kölcsey Központ tetőteraszáról – a Déri 
Múzeum múltat és a Modem galéria jelent és jövőt 
felidéző értékeivel.

Debrecen pedig több szempontból is „kettő az 
egyben”: ha akarjuk, pezsgő város, ha akarjuk, a ter-
mészet csendje, a gyógyító termálvíznek köszönhető-
en az élet vizének forrása – csupán karnyújtásnyira. 
A Nagyerdő minden korosztálynak a kikapcsolódást, 
a pihenést, a szórakozást, a nagyerdei sportlétesít-
mények révén a szurkolást jelenti.

Debrecen tehát él 650 éven innen, és reméljük, 
messzemenően túl.

Darin-Séllei Lívia
a Tourinform irodavezetője

6
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O Ahogy haladunk a nyár felé, úgy közeledik a 
Campus! Kelet-Magyarország egyik legnagyobb 
fesztiválja idén ötödik alkalommal várja a fiatalokat. 
Július 25-től 29-ig tart a buli, és a programpaletta 
felöleli az összes zenei stílust. A pop-rock mellett 
többek között a világzene, a dzsessz és az elektro-
nikus műfajok rajongói is megtalálhatják kedvencei-
ket a Campus hét színpadán.

Olyan sztárok koncerteznek majd itt, mint a Prá-
gában alakult N.O.H.A. (azaz Noise Of Human Art), 
melynek zenei sokszínűségét egy brazil énekesnő, 
egy New York-i rapper és az őket kísérő kiváló cseh 
zenészek adják. Fellép a Vancouverből érkező The 

Real McKenzies, az észak-amerikai kontinens talán 
legjobb kelta-skót punkbandája. Jó hír, hogy jön az 
Apocalyptica is, az ördöngös finnek, akik fantaszti-
kus módon ötvözik a metált a klasszikus zenével. 

Rajtuk kívül természetesen megannyi hazai 
zenekar is fellép majd: a Belgától a Hooligansig, 
a Parno Graszttól a Skafunderzig, a 30Y-tól Péterfy 
Boriig terjed a lista. Első alkalommal lesz a Campus 
vendége a magyar világzene egyik legelismertebb 
énekesnője, Palya Bea. De jön a Quimby, és első 
nagykoncertjét adja hazai pályán az új felállásban 
a Tankcsapda. Bővebben: dehir.hu,  
ill. facebook.com/campusfesztival.

Sztárok a Campuson

Csengettyűkórus
O Különleges zenei élményt ígér az idén 

nyáron hazánkba is ellátogató, 1969-ben 
alapított Southminster Ringers. Az amerikai 

csengettyűkórus 23. nemzetközi turnéja 
keretében Debrecenben június 22-én este 18 
órakor koncertezik az Árpád téri templomban. 

A belépés ingyenes!

Állatkerti 
látványosságok
O Látványetetések lesznek minden nap 
az Állatkertben júniusban is: 11 órakor a 
fehérkezű gibbonoknál, 11.30-kor a fekete 
pókmajmoknál, a kétujjú lajhároknál és 
a karmos majmoknál, 14.30-kor a pápa-
szemes pingvineknél. 10-én vasárnap 10 
órakor szakvezetéssel kísért állatkerti sétát 
tartanak a gólyák világába, míg 24-én 
Szent Iván-éji rendezvényekre készülnek.
További részletek: www.zoodebrecen.hu
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Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet

Áldás Pitti Katalin énekel a Szent 
Anna-székesegyházban június 17-én, vasárnap 
19 órától tartandó zenés áhítaton. Orgonán kísér: 
Dobos Mihály egyházkarnagy.

Toldi világa
O A Vidámpark elvarázsolt kastélyában megnyílt 
a cívisváros panoptikuma, ahol Arany János Toldi 

című alkotása elevenedik meg. A mű egyes jelene-
teit szinte megszólalásig élethű szereplőkkel, korhű 

öltözékekkel, tárgymásolatokkal és díszletekkel 
idézi meg a tárlat. Videofilm, malomkő, mozgóképes 

montázs fokozzák az élményt, a látogató pedig 
„Toldi Miklós-avatarként” élheti át a nagy bajvívást. 
A kiállítás egyes jelenetei mögött korabeli ábrázolá-
sok motívumait felhasználó háttér növeli az illúziót.

Rocksuli-koncert
O A húrok közé csapnak a legfiatalabb debre-

ceni rockzenészek ennek a tanévnek a végén is: 
június 15-én és 16-án, 15 órától tartják a Rocksuli 

évzáró koncertjét az Ifjúsági Házban. A napijegy 
ára 800, a kétnapos belépő ára 1200 forint lesz.



A kultúrában szinte alig volt rendszerváltozás
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O Éveken át dolgozott a kultúrához közeli 
területeken. Honnan ez a vonzalom? Vagy egy 
matematikus esetében, aki politikai pályára 
lépett, mi sem természetesebb?

Az igaz, hogy matematikusként végeztem 1987-ben 
a Kossuth-egyetemen, de ott a barátaimmal már 
1985-ben elindítottuk a SZÉP Klubot. Ez volt az első 
folyamatosan működő öntevékeny csoport, és fő 
profilja a kulturális szervezés volt. S bár a matema-

„Amikor a civil szervezetekről  
beszélünk, külön kell választani  

a szervezeti létet, s azt a megkö-
zelítést, ami a tenni akarásról, az 
együttlét öröméről, a környezet 

változtatásának szándékáról szól.”

tikát nagyon szeretem, mert sok mindent kaptam 
tőle útravalóul a későbbi életemre is – rendszeres-
séget, logikus gondolkodást, vagy hogy átlássam 
a dolgokat –, mégis hiányzott belőle valami: az 
ember konkrétan... Így később is olyan területeken 
dolgoztam, ahol a matematikai gondolkodás és az 
emberekkel való foglalkozás egyaránt jelen volt. 
Információs irodában, közösségi házban (Mezon, 
Újkerti Közösségi Ház), majd szociális és kulturális 
alapítványt vezettem közösségi rádióval, szociális 
bolttal, gyermekjóléti szolgálattal, és közben a poli-
tikában is megmérettettem, négyszer is megtisztel-
tek a debreceniek azzal az országgyűlési válasz-
tásokon, hogy a képviselőjük lehetek. Viszonylag 
egyenes út ez szerintem.

O A kultúra kapcsán ma kezd előtérbe kerülni 
a civil szféra, az értékteremtő közösségek 
és kezdeményezések. Az, hogy nem a készre 
várunk, hanem aktív részesei akarunk lenni 
valaminek.

Ma Magyarországon a civil szervezeti lét lehe-
tőségei adottak. Viszont nem oldódott meg az 
a dilemma, hogyha az állam is jelen van a kultúra 
alakításában – nagyon helyesen, teszem hozzá! –, 
és nyilván akar is valamit, szeretne megfogalmazni 
üzenetet, értéket, hogy jön össze az állam intéz-
ményfenntartó szerepe és küldetése a civil oldallal. 
A magyar kultúrában szervezeti értelemben ugyanis 
alig volt rendszerváltozás. Abban a struktúrában 
működik a színházi világ, a könyvtári rendszer, mint 
az ötvenes évektől. A helyzet most megváltozik. 
A könyvtári rendszer sokkal működőképesebb lesz, 
ahogy a múzeumok világa is. Látni kell, hogy az 
 intézmény működésében nem az az érték, hogy 
van, s jut rá pénz, hogy fűtsünk, hanem az, hogy 
a helyi közösség magáénak érzi. A helyi közösségek 
eddig nem kapták meg az üzemeltetés lehetőségét. 
Most megadjuk nekik.

Halász János gyakran és szívesen tér  
a cívisvárosba – akár egy kiállítás meg-
nyitója miatt is. A parlamenti államtitkár-
ral a kultúra szervezeti kereteinek átalakí-
tásáról és a helyi közösségek szerepének 
felértékelődéséről beszélgettünk.

„Most megteremtődik az az összhang is, ami kell”



A kultúrában szinte alig volt rendszerváltozás
7

O S tudnak majd élni ezzel?

Hogyne tudnának! Miért, eddig nem tudott az állam, 
a nagy közösség? Dehogynem. Most viszont megte-
remtődik az az összhang is, ami kell. Eddig megyei 
központ működtette a hajdú-bihari intézményeket. 
Vagy a debreceni Déri Múzeumot, ami a város 
jussa, a megyei önkormányzat üzemeltette. Most 
megtörténik a váltás, s jogos kérdés, lesz-e rá elég 
pénz. De ha eddig volt, akkor ezután is lesz. Csak 
most a helyére kerül az is, hogy innentől valóban 
magáénak érezheti ezeket az intézményeket az 
adott területen élő közösség.

O Hol a helye a magyar vidéki kultúrának? 
Születhet-e európai vagy világszínvonalú 
érték például Debrecenben? 

Hogyne születhetne! Itt volt például a Képzelet-
beli operett. Debrecenben járt a nemzetközi hírű 

„...az intézmény 
működésében nem 
az az érték, hogy 
van, s jut rá pénz, 

hogy fűtsünk, 
hanem az, hogy 
a helyi közösség 
magáénak érzi.”

Novarina, megrendezte a darabját, s egy hétig 
játszotta a Csokonai társulata a párizsi Odeon 
színpadán. Ahol soha magyar színház még nem 
szerepelt ilyen hosszú ideig, s ráadásul ekkora 
sikerrel. Ez egy folyamat: a magyar színházi nyelv 
és a Vidnyánszky Attila által képviselt érték kezd 
beérni. Vagy ott a Modem, melynek szintén európai 
szintű tartalma, művészi programja van. Korábban, 
amikor én kulturális ügyekért felelős alpolgármes-
ter voltam, volt év, amikor többen megfordultak 
a Modemben, mint együttvéve a Műcsarnokban és 
a Ludwig Múzeumban. 

O Mivel ajánlaná a cívisvárost ide készülő 
barátai figyelmébe? Mit nézzenek meg, ha erre 
járnak?

A színházat feltétlenül ajánlom: jöjjenek el, néz-
zék meg a Scapin furfangjait például. Térjenek be 
a Modembe, vagy menjenek el a Tímárházba, ahol 
debreceni mesterek kiállításai láthatók. Vagy nézzék 
meg Bogdándy György életmű-kiállítását. Aki zené-
re vágyik, annak azért is érdemes idejönni, hiszen 
itt működik az ország legjobb kórusa, a Kodály, de 
nagyszerű, friss szellem uralkodik a Kodály Filhar-
mónia környékén is... Amiben viszont most fogunk 
lépni, az elsősorban a közösségi művelődés helyie-
ket érintő része: a könyvtárak, közösségi házak vi-
lágára gondolok, amiket minden nap használni kell. 
Ez is nagyon fontos: összegyűlnek a hímzőkörben, 
a kertbarátok pálinkaversenyt szerveznek, vagy egy 
általános iskola gálaműsort ad. Ezek mind értékek, 
nagyon fontos részét jelentik az életünknek.

Sz. M.

Fotók: Fejes Márton



Várostörténet
Debrecen 650 éves város – ezzel a címmel jelent 
meg az tanulmánykötet, melyet Bárány Attila, Papp 
Klára és Szálkai Tamás, a Debreceni Egyetem okta-
tói szerkesztettek egy tavalyi jubileumi konferencia 
folytatásaként. A kötet írásai által húzott ív évszá-
zadokat érint, hiszen településünk nevét elsőként 
a Váradi Jegyzőkönyv örökítette meg 1235-ben, 
Nagy Lajos király pedig 1361-ben állította ki Debre-
cen kiváltságlevelét.

A tanulmányok izgalmas történelmi időszakokat 
keltenek életre. Megismerkedhetünk az itt folyó 
politikai küzdelmekkel, nemesi famíliák közötti véres 
ütközetek kelnek életre a lapokon, közelebb kerü-
lünk Dósa nádor személyiségéhez. Szó esik benne 
többek között a sókamarákról, a kereskedelemről, 
a reformációról is.

Bőséges szakirodalomjegyzék, gazdag melléklet 
(térképek, képanyag) színesíti ezt a szép kiállítá-
sú kötetet, s teszi az érdeklődő, a város múltjára 
kíváncsiak számára vonzóvá.
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A következő tanévben intézményünkbe ismét várjuk olyan diákok jelentkezését, akik 16. életévüket már betöltötték, 
de céljuk az érettségi megszerzése. Tanáraink az egyéni igényeket figyelembe véve, újszerű pedagógiai módszerekkel 
támogatják a fiatalokat a tanulásban és életcéljaik megvalósításában. Ehhez kapcsolódóan indítunk angol, kézműves 
és dráma kiegészítő szakköröket. Ha még nem döntöttétek el, hol akartok továbbtanulni, vagy új lehetőségek iránt 
kutattok, látogassatok el intézményünkbe! 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  I  www.magiszteralapitvany.hu

Kedves Fiatalok!
A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Magiszter Második Esély 
Programja (TÁMOP-3.2.1./B-09/4-2010-0006) 2012 júniusában zárja a második, sikeres tanévét.

Magiszter Alapítványi Óvoda és Iskola vezetősége

„Magiszter Második esély PrograM”
Új tanulási formák és rendszerek - második esély Gimnáziumi proGram

Díjazták a 650 évet
A város múltjának ismeretét mélyíti a Debrecen 
Televízió 650 év – 650 másodperc című sorozata. 

A cívisváros jubileuma kapcsán a DTV 
12 részben örökítette meg a sorsdöntő 
állomásokat, egyenként 650 másod-
percben. A néző rövid, de egyszerre 
látványos és tartalmas élményt, illetve 
ismeretanyagot kaphat általa a cívisvá-
ros történelméből.

A film megjelent DVD-formában is, 
tehát bárki felteheti otthon a polcára. 
Az alkotást nemcsak a közönség, de 

a szakma is értékelte: a Helyi Televíziók Országos 
Egyesületének találkozóján a Helyi Érték Díj első 
helyezését kapta a dokumentumfilm-kategóriában.

Az alkotók: Vojtkó Ferenc (szerkesztő),  
Máthé Gábor (operatőr), Lakatos József (technikus), 
Gyulai Tünde (vágó), Vincze Ferenc (3D animáció) és 
Andriska János (animáció). Az utóbbi szakemberről 
és az animátori munkáról a Debreceni Korzó 31. 
oldalán olvasható interjú.
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Hajrá, Loki!  
  – Csúcs ez a csapat!

A következő tanévben intézményünkbe ismét várjuk olyan diákok jelentkezését, akik 16. életévüket már betöltötték, 
de céljuk az érettségi megszerzése. Tanáraink az egyéni igényeket figyelembe véve, újszerű pedagógiai módszerekkel 
támogatják a fiatalokat a tanulásban és életcéljaik megvalósításában. Ehhez kapcsolódóan indítunk angol, kézműves 
és dráma kiegészítő szakköröket. Ha még nem döntöttétek el, hol akartok továbbtanulni, vagy új lehetőségek iránt 
kutattok, látogassatok el intézményünkbe! 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  I  www.magiszteralapitvany.hu

Kedves Fiatalok!
A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Magiszter Második Esély 
Programja (TÁMOP-3.2.1./B-09/4-2010-0006) 2012 júniusában zárja a második, sikeres tanévét.

Magiszter Alapítványi Óvoda és Iskola vezetősége

„Magiszter Második esély PrograM”
Új tanulási formák és rendszerek - második esély Gimnáziumi proGram

Olyan már korábban is előfordult, hogy egy  
csapat veretlenül nyert bajnokságot, de hogy 
a kupában is verhetetlennek bizonyuljon,  
az új rekord! A DVSC-Teva megcsinálta.

22 győzelem, 8 döntetlen, 64–18-as gólarány. 
A bajnok Loki mutatói. A megszerezhető 90 pontból 
74-et begyűjtöttek a debreceniek, ami 82,2 száza-
lékos mutató. Ezek után nem csoda, hogy a gyakor-
latilag újonc Kondás Elemért választották meg az 
év edzőjének. A hivatásos labdarúgók szavazatai 

alapján a legjobb játékos Szakály Péter, a legjobb 
21 éven aluli játékos pedig Bódi Ádám lett.  
Az már csak hab a tortán, hogy Adamo Coulibaly, 
kereken 20 találatával, gólkirály lett. A sportnapilap 
osztályzatai alapján hat, az olvasók voksai alapján 
pedig 10 debreceni játékos került be az év csapatá-
ba. Kettővel nőtt a debreceni válogatottak száma, 
hiszen a napokban Szakály Péter és Mészáros 
Norbert is címeres mezt húzhatott. Persze, ha a Loki 
edzőjének filozófiáját vesszük alapul, nem is olyan 
meglepő a sikersorozat: „Mi mindig, mindenhol 
a győzElemér játszunk.”
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SZURKOLJUNK együtt

FOCI EB   június 8. - július 1.

SZabadtéR  ZöLd KöRNyeZet 
KaLaNdpaRK   RetROSöRKeRt
fRiSS Levegő

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

Tűztánc  
Az idei már a 13. alkalom, amikor megrendezik 
a Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivált a Csapókerti Kö-
zösségi Ház szervezésében a Süveg utcán. A június 
23-án, szombaton 15 órakor kezdődő fesztivál 
célja: közel hozni és megélhetővé tenni az ünnepet 
a fiatalok és a polgárok széles rétege számára; 
a magyar népi kultúra értékeinek megőrzése, 
bemutatása elsősorban a Csapókert városrész 
polgárai, fiataljai számára. A meghívásos ifjúsá-
gi néptáncfesztivál a városrész nyár eleji nagy 
szabadtéri ünnepe, ahol megidézik a Szent Iván 
napjához kötődő szokásokat.

Hétfőnként: Labyrinth World (Fórum): Csiri-biri 
babatorna (10 óra) • Keddenként: Méliusz-központ: 

Zenebölcsi (10.30); English Gym and Fun – Zenés, 
vidám angol torna 2–7 éves korú gyerekeknek. 

Labyrinth World (Fórum): Csiri-biri babatorna (17 
óra) • Szerdánként: Méliusz-központ: Zenebölcsi 

(11 óra); The Kids Club – Zenés, angol klub babáknak 
és mamáknak (17.15). • Csütörtökönként: Ame-

tiszt Központ: Csiri-biri babatorna (17 óra); English 
gym and fun Kids, 4–5 éveseknek (16.45)  

• Péntekenként: Méliusz-központ: 
The Kids Club – Jazz Mataz (bölcsiseknek) (10.30) 

English Gym and Fun ingyenes óra: Máltai Játszó-
tér (Lehel utca): június 14., csütörtök 10 óra

Aprók tornája



Jégvilág nyáron
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Vége a szezonnak a Jégcsarnokban, ahol elkezdődtek a szo-
kásos nyári karbantartási munkák. Ám ha ezek befejeződnek, 
július végén ismét indul a fagyasztás.

A tervek szerint július 27–29. között rendezik meg a Nem-
zetközi Curling Kupát. Aztán augusztusban 4 héten keresztül 
5 egyesület és 4 amatőr jégkorongcsapat mintegy 400 sporto-
lója kezdi meg a felkészülést négy jeges sportágban. A felké-
szülési időszak mellett hétvégenként már a közönségnek is 
lehetősége nyílik hűsölésre és korcsolyázásra egyaránt.

Az új jeges szezon az elmúlt évekhez hasonlóan a több száz 
profi és amatőr sportoló, és az évi 35 ezer hétvégi hobbikor-
csolyázó mellett várja 24 óvoda, illetve általános és középis-
kola kétezer tanulóját is hetente, akik testnevelés órák keretén 
belül veszik igénybe a Jégcsarnok szolgáltatásait.

További információk: www.debrecenjegcsarnok.hu

A legjobb
sajtófotók

Idén is városunkban állítják 
ki Budapest után először 
a  Magyar Sajtófotó-kiállítás 
nyertes pályaműveit. A jubi-
leumi, 30. sajtófotó-kiállítást 
június 26-tól július 12-ig 
lehet megtekinteni a Kölcsey 
Központban. A 2011-es év 
legjobb sajtófotói mellett 
Debrecenben is láthatjuk 
majd a Harminc év képek-
ben című kísérő kiállítást, 
melynek anyagát az elmúlt 
három évtized legsikerültebb 
sajtófotóiból válogatták 
a szervezők.

Mindenkit vár 
a Korzó Terasz!
Tovább gazdagodott a debreceni  
nyár programkínálata: a Nádor utcai 
sörkert ben megnyílt a Korzó Terasz.  
Mi jellem zi? Sör, sport, jó hangulat.  
Itt egész nyáron lehet majd szurkolni.

Nem véletlenül cseng össze a népszerű 
információs kiadvány, a Debreceni Korzó 
és frissen megnyíló Korzó Terasz neve 
– mondja Mészáros Gyögy, a Debrecen 
Televízió marketingvezetője. – A Debrecen 
Televízió gondozásában havonta 30 ezer 
példányban megjelenő, sport- és kultu-
rális programokkal teli Debreceni Korzó 
nyomán kapta a nevét az új hely. A közös 
nevezőt a sport, a családi és baráti, jó 
hangulatú együttlétek jelentik. Sokan 
kedvelik és keresik a színes, olvasnivalók-
ban és információkban egyaránt gazdag 
kiadványt, és ezen a helyen fesztelen 
módon kerülhetnek közelebb hozzá, 
hiszen ebben a közösségi térben is mindig 
történik valami...

Az Európa-bajnokságot június 8-tól, 
majd az olimpiát is folyamatosan lehet 
követni a Malompark mögötti Korzó 
Teraszon, mely a Nádor utca és a Thomas 
Mann utca felől egyaránt megközelíthető. 

Részletek: dehir.hu



KORZÓ GASZTRO

CAliCO JACK Pub
FőZőiSKOlA

június 8., 17 óra
A Calico Jack ízei

HelySZín:  
ARAnybiKA VendéGláTÓiPARi SZAKKéPZő iSKOlA TAnKOnyHáJA 

4026 DEBRECEN GYERGYÓ U. 10.  I  calicofozosuli@gmail.com
www.fozosuli.calicojackpub.hu

június 15., 17 óra
Halak, rákok, kagylók

június 22., 17 óra
Tradicionális magyar konyha

június 29., 17 óra
Hűsítő levesek, nyári főételek

július 6., 17 óra
Párkereső vidám főzés borkóstolással

július 13., 17 óra
desszertkülönlegességek

A FőZőiSKOlA KöVeTKeZő ÓRái:

Amikor a Calico Jack Pub évekkel ezelőtt megnyi-
totta kapuit, már régóta dédelgetett álmunk volt 
egy főzősuli és élményműhely létrehozása, ahol 
a gasztronómia szerelmesei éppúgy tanulhat-
nak, mint azok, akik még csak most kezdenek 
ismerkedni a sütés-főzés rejtelmeivel – árulja 
el Görgényi Tamás üzletvezető. – Most éreztük 
elérkezettnek az időt, hogy belevágjunk ennek 
megszervezésébe, és Rédai Attila mestersza-
kácsunk segítségével egy olyan élményköz-
pontú főzőiskolát hozzunk létre, ahol vendége-
ink – koruktól, nemüktől, tudásuktól függetlenül 
– jókedvűen merülhetnek el a konyhatudomány 
szórakoztató és sokoldalú világába.

Az órák tematikáját és tartalmát a tanulóink 
igényei, kívánságai alakítják, figyelembe véve a 
szezonalitást és az egészséges életmódot. Az órák 
rövid elméleti bevezetővel kezdődnek az elkészí-
tendő ételekről, a hozzávalókról, a legmegfele-
lőbb alapanyagokról és ezek beszerzési módjáról, 
valamint nagy hangsúlyt fektetünk a hozzávalók 
előkészítésére, megfelelő sütési és főzési techni-
kák bemutatására és megtanítására is, hogy 
résztvevőink sok-sok új recepten kívül elmélyül-
tebb elméleti és gyakorlati tudással, valamint 
számos praktikus tanáccsal a zsebükben térjenek 
haza. Tematikus óráinkat profi vendégséfekkel, 
cukrászokkal tesszük színesebbé.

Az órák során elkészített ételek egyszerű, 
könnyen elkészíthető, ugyanakkor igényes és 
egészséges ételek, melyeket közösen fogyasztunk 
el, de akár haza is vihetők.
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A Szeged Utcai Szabadidőparkban tartott június 
eleji összejövetelen búcsúztatta a sikeres bajnoki 
szezont a Debreceni Vízilabda Sportegyesület. Az 
OB I. ötödik helyén végzett DVSE-pólósok vezető 
edzője, a klub utánpótlás-nevelésért felelős szak-
mai igazgatója, Gyöngyösi András elmondta, nem 
sok pihenőt kapnak a játékosok.

– A Sportuszoda karbantartása, és az úszó-
Európa-bajnokságra való átalakítások miatt április–
májusban nem tudtunk olyan munkát folytatni 
az utánpótlással, mint amilyet szerettünk volna. 
Ezért rövidebbre tervezem a nyári szünetet. Június 
közepéig játékkal egybekötött felvezető edzésekkel 
hangolódnánk rá a hónap második felében kezdődő 
intenzív felkészülésre. Júliusra külföldi edzőtáboro-
kat is szeretnénk összehozni. Július közepétől egé-

szen augusztus 21-ig rendszeresen tudunk edzeni a 
Sportuszodában is. 

„Célunk, hogy az 
utánpótlásunk stabil 
lábakon álljon, és 
minél hamarabb egyre 
több debreceni játékos 
foglaljon helyet az 
első osztályú gárda 
kispadján.”

Gyöngyösi András

Már az új idényre hangolnak a pólósok

Huszonhat bajnoki mérkőzése közül 
tizenhetet zárt győzelemmel, egy 
végződött döntetlennel s nyolc 
találkozón nem bírt ellenfelével 
a férfikézilabda NB I/B-ben szere-
pelő, hazai meccseit a Hódos Imre 
sportcsarnokban rendező debreceni 
kötődésű Kőnig-Trade Balmazúj-
város. Rácz Sándor vezetőedző 
társulata 749 gólt dobott, ponto-
san százzal kevesebbet kapott, s 
végül 35 ponttal a tabella negyedik 
helyén végzett.

– Büszke vagyok a fiúkra, kemény 
évet tudtunk magunk mögött – 
értékelt az idényzárást követően Rácz Sándor, aki 
a bajnokság elején a korábbi újvárosi és debreceni 

csapatból, s a nyári átigazolások 
során érkezett játékosokból „gyúrta 
össze” a mostani gárdát. – Kellett 
idő ahhoz, hogy kialakuljon a stílu-
sunk, a játékosok is megismerjék, 
megszokják egymás gondolatát. 
Negyedik helyünk ezek ismeretében 
tűnik értékesnek. Van erő s van 
jövő ebben a csapatban. 

A nyári szünet idején a klubve-
zetők azon dolgoznak, hogy együtt 
tudják tartani a jól összekovácso-
lódott társaságot. A bajnokság 
szeptember közepén indul, s azt 
reméljük, hogy a felkészülési 
időszakot követően ősszel egy-

séges és ütőképes lesz a csapat, s célba vehetjük 
a dobogót.

Dobogós helyre pályáznak a kézisek
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a gasztronómia szerelmesei éppúgy tanulhat-
nak, mint azok, akik még csak most kezdenek 
ismerkedni a sütés-főzés rejtelmeivel – árulja 
el Görgényi Tamás üzletvezető. – Most éreztük 
elérkezettnek az időt, hogy belevágjunk ennek 
megszervezésébe, és Rédai Attila mestersza-
kácsunk segítségével egy olyan élményköz-
pontú főzőiskolát hozzunk létre, ahol vendége-
ink – koruktól, nemüktől, tudásuktól függetlenül 
– jókedvűen merülhetnek el a konyhatudomány 
szórakoztató és sokoldalú világába.

Az órák tematikáját és tartalmát a tanulóink 
igényei, kívánságai alakítják, figyelembe véve a 
szezonalitást és az egészséges életmódot. Az órák 
rövid elméleti bevezetővel kezdődnek az elkészí-
tendő ételekről, a hozzávalókról, a legmegfele-
lőbb alapanyagokról és ezek beszerzési módjáról, 
valamint nagy hangsúlyt fektetünk a hozzávalók 
előkészítésére, megfelelő sütési és főzési techni-
kák bemutatására és megtanítására is, hogy 
résztvevőink sok-sok új recepten kívül elmélyül-
tebb elméleti és gyakorlati tudással, valamint 
számos praktikus tanáccsal a zsebükben térjenek 
haza. Tematikus óráinkat profi vendégséfekkel, 
cukrászokkal tesszük színesebbé.

Az órák során elkészített ételek egyszerű, 
könnyen elkészíthető, ugyanakkor igényes és 
egészséges ételek, melyeket közösen fogyasztunk 
el, de akár haza is vihetők.
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O Debrecen egyik legkeményebb formációja újra 
nagyot csapott, friss lemezzel örvendezteti meg 
a hardcore-metál szerelmeseit.

A Szeg tapasztalt zenészekből állt össze 1999-
ben. Még abban az évben demót rögzítettek, egy 
évvel később pedig már nagylemezt készítettek 
szerzői kiadásban. Ezután pedig leszerződtek egy 
lemezkiadóval. A sikerkorszak egyik csúcspontja az 
volt, amikor 2002-ben a Slayer előtt játszhattak a 
Summer Rocks fesztiválon, majd következett egy 
turné (majd még egy) a Tankcsapdával. Ezt köve-
tően külföldön is hangos sikert arattak, mivel ők 
adták a zenét egy amerikai videojátékhoz.

Tagcserék és három nagylemez megjelenése 
után még ma is nagyon aktív a csapat, sőt egy 

Nagyon 
aktív 

a Szeg

ideje újra eredeti felállásban zúznak. Koncerteznek, 
s lázasan dolgoznak az új stúdióalbumukon. 

A lemez munkálatai lassan lezárulnak, így hama-
rosan a rajongók is hallhatják az új  Szeg-anyagot, 
mely magabiztosan hozza a kemény, vastag dal la-
mokat. Szilágyi István, a zenekar vezetője szerint 
manapság hiányzik az ösztön a műfajból, de az új, 
nyolc dalból álló Szeg-lemezen érezhető lesz az a 
ze nei alázat, ami egy jó produkció alapvető feltétele.

A csapat tervei szerint az album anyagát stúdi-
óban DVD-re is rögzítik, s már most elkezdték szer-
vezni a nyári fellépéseket, ugyanis több nagyobb 
fesztiválon szeretnének koncertezni, így többek 
között a Campuson is.

(BZ)

Vekeri Fesztivál
Június 21. és 23. között rendezik meg a Vekeri 
Fesztivált és II. Árpád-házi Zenei Napokat, 
melynek helyszínéül a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor és 
Camping szolgál. Mint minden fesztiválon, itt is lesz 
0. nap. Június 20-án a Rocksuli-nap keretein belül 
lesz a Kelet-Underground tehetségkutató regionális 
döntője, ahol a térség legjobb amatőr zenekarai 
adnak tudásukról számot. A belépés díjtalan.

A két fő irányvonal, a rock és metál műfaja 
mellett más típusú zenei csemegékre is számít-
hatnak a fesztiválozók. Ennek helyszíne a nagy-
sátor lesz. 21-én a blues- és rockrajongóknak 
zenél az Esti-Party zenekar, akik Szolnokról ér-
keznek, és már a 2011-es EFOTT-on is megmu-
tatták, milyen az igazi hazai és külföldi slágere-
ket feldolgozó Esti-Party-„szájíz”, ami egy kicsit 
egyedi stílusú, de a rockzenétől nem elszakadó 
műfaj. Őket követi a Smith Rock Band, a felkelő 
nap sugarainak fényében pedig az Ölveti Blues 
Band dallamai csendülnek fel.

Pénteken igazi modern zenei kuriózumnak 
ígérkezik a Vekeri Techno Camp Party, ahol 
a minimal house és tech house irányvonal 
debreceni és országosan is ismert lemezlovasai 
teszik fel legjobb korongjaikat. Fellépnek Eddie 
Horse (Civisground), Dave (M47), Breakdown 

(Re.Solution) és idén először Debrecenben COYOTE 
(Logical/Deadcode).

A Vekeri Fesztivál szombat estéjén a Rádió Max 
Retro Bulija idén először jelentkezik „szabadtérről” – 
itt a Max műsorvezetői mellett az ország legna-
gyobb és legismertebb retro dj-i lépnek majd fel. 
A Max műsorvezetői mellett a XX. századi aranyhal, 
a kívánságok teljesítője Dévényi Tibi bácsi és a 
Poptarisznyából jól ismert B. Tóth László játssza az 
egykori slágereket. Bővebb információ a fellépőkről, 
programokról, kiutazásról és minden egyébről a 
www.vekerifesztival.hu oldalon.

Jön az Amorphis is a Vekerire



Újraélednek a műfaj legjobb hagyományai 
a Hajdúszoboszlói Szabadtéri Színpadon július 
8-án, 20.30 órától. A Concert Europe művésze-
ti ügynökség jóvoltából megérkezik az igazi, 
magas színvonalú, sztárokat foglalkoztató 
Interconcert Operettgála. 

Műsoron Kálmán, Lehár, Ábrahám, Huszka 
méltán világhíres ságerei. Dalok a Csárdáski-
rálynőből, a Marica grófnőből, a  Bajadérból, 
a Vígözvegyből, a Cigányszerelemből, s felcsen-
dülnek a Bál a Savoyban, a Lili bárónő és  
a Mária főhadnagy áriái is. Kalocsai Zsuzsa, 
Galambos Lilla, Berkes János, Bozsó József  
változó szereposztásban fogják elbűvölni  
a közönséget. Kísér az Interconcert zenekar.

Miénk lesz idén is a tér
Pazar programok, mediterrán hangulat: kellemes ren-
dezvények helyszíne lesz nyáron a cívisváros népszerű 
tere. Utcazenészek, zenekarok várják a közönséget az 
Ifjúsági Ház szervezésében június 18. és augusztus 15. 
között hétfői és szerdai napokon 19.30 órától a Hal 
közben. Aki kedvet érez hozzá, maga is lehet utcazenész: 
keresse a szervezőket, akik biztosítják a technikai hát-
teret. Információ: www.ifihazdebrecen.hu, facebook.com/
ifihazdebrecen, info@ifihazdebrecen.hu,  
(52) 532-670.

Június 29-én a Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar, július 2-án 
a Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar lép fel

Hortobágyi Lovasnapok
A lovas- és pásztorhagyományairól híres 
Hortobágyon már a múlt században kialakult 
a szokás, hogy a környékbeli pásztorok, lovasok 
összemérjék tudásukat. A megmérettetésnek 
1965-től a Hortobágyi Lovasnapok ad hivata-
los keretet, mely mára nemzetközileg elismert 
rendezvénnyé nőtte ki magát. Idén július 6. 
és 8. között tartják a lovasnapokat, melyen 
a hagyományokhoz hűen ezúttal is többféle 
kategóriában – díjugratás, kettes- és ötösfogat-
hajtás, pónigalopp, lófuttatás stb. – mérik össze 
tudásukat a sportolók. A rendezvényt országos 
népművészeti és kézművesvásár, valamint 
honfoglalás-kori lovasbemutató, huszártobor-
zó, karikásostoros tábor, barantabemutató és 
hagyományőrző lovasprogramok kísérik. Mindez 
természetesen a világörökség részének nyilvá-
nított Hortobágyi Nemzeti Park területén, ahol 
további izgalmas programlehetőségek várják 
nem csak a lovak szerelmeseit.

Információ: Tourinform-iroda • Piac u. 20., 52/412-250
debrecen@tourinform.hu • www.iranydebrecen.hu
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Operett sztárokkal!

Jegyek kaphatók a hajdúszoboszlói művelődési központ-
ban és a jegy.hu oldalon.



16

O A centenáriumi év programsoro-
zatának része a Debreceni Egyetem 
idén 80 éves főépületének ünnep-
lése is. 

Korb Flóris műépítész tervei alap-
ján a húszas években kezdték építeni 
az ónémet klasszicista stílusú köz-
ponti épületet, melynek főfrontja 108, 
mélysége 88 méter, területe 6200 
négyzetméter. Az ötszintes épület 
alagsora légvédelmi biztonságot 
nyújtott a bombázásokban, a felsőbb 
szinteken művészi kiképzésű lépcsők, 
folyosók kötik össze a termeket, pro-
fesszori szobákat. Az épület központ-
ja a 29 méter magas, 700 négyzet-
méter üvegtetős díszudvar. 1932. 

május 15-én, pünkösd vasárnapján 
itt tartották a négy év alatt elkészült 
főépület avatóünnepségét is.

Bár 1932-től rendszeres oktatás 
folyt az épületben, az aula végleges 
formáját 1938-ra nyerte el, ekkorra 
készültek el a termet díszítő, a II. vi-
lágháborúban később megsemmisült, 
majd a centenáriumra helyreállított 
ólomüveg-mozaikok is. Az egykori 
Tisza István, ma Egyetem tér, az ott 
kialakított francia park, a szökőkút, 
az egyetemi templom szorosan hoz-
zátartozik a központi épület látványá-
hoz, amelyet 2010 óta díszkivilágítás 
tesz még hangulatosabbá.

Születésnap tortával
O Az egyetem hivatalos Facebook-oldala 
tavaly május 4-én indult, és tíz nap alatt 
elérte az ötezres taglétszámot. A szü-
letésnapot szűk családi körben, tortával 
ünnepelték. Népszerűségét annak is kö-
szönheti az oldal, hogy nincs kérdés, amit 
az üzemeltetői válasz nélkül hagynának.

A Facebook-közösség tagja Fábián 
István is. A rektor úgy látja: az egyetem jól 
hasznosítja az internet nyújtotta lehető-
ségeket, szélesítve ezzel az intézménnyel 
kapcsolatos információk megjelenési 
formáit.

Listavezető az Egyetem
O Jól használják a felsőoktatási intézmények a Facebook 
adta lehetőségeket a meglévő vagy potenciális hallgatók 
megszólítására – ez derül ki a Nemzeti Tankönyvkiadó által 
összeállított toplistából. Az Iskolák a Facebookon lista élén 
a Debreceni Egyetem áll 13 700 rajongóval. A második helye-
zett  BKF oldalát 7, a harmadik Central European University 
oldalát pedig 6 ezren kedvelik.          Fotók: DE/Bódi Sándor

80 éves a főépület
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Városrészi programok júniusban is
Folytatódnak a városrészi programok a DMK szervezésé-
ben. Civil szervezetekkel, intézményekkel és a városré-
szek önkormányzati képviselőivel együttműködve hívják 
kellemes hangulatú családi délelőttökre és délutánokra a 
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, baráti közösségeket.

JÚNIUS 9., SZOMBAT 
10–13 óra: Vénkert (Vénkerti iskola),  

 Veres Péter lakótelep (Mesekert óvoda)
10–16 óra: Tégláskert (játszótér)
14–20 óra: Liget lakópark (a Tócó-patak melletti 
  park a Károli G. utcán)
15–18 óra: Fészek lakópark (Lóskúti és Tócópart  

 utcák kereszteződése)
JÚNIUS 10., VASÁRNAP 

10–13 óra: Vezér utca (sportpálya)
14–16 óra: Epreskert (iskolaudvar)

JÚNIUS 12., KEDD 
9–13 óra: Nagysándor-telep (Nagysándor-iskola)

JÚNIUS 24., VASÁRNAP 
10–12 óra: családi délelőtt a Szent László-plébánián

Három díjat 
elhozott a DTV
Zalakaroson tartotta országos konfe-
renciáját a közel kilencven tévét tömörí-
tő Helyi Televíziók Országos Egyesülete 
május végén. Itt ünnepélyes keretek 
között kiosztották a Helyi Érték Díjakat; 
ezzel az elismeréssel az előző év leg-
jobb helyi televíziós produkcióit díjazza 
a szakma.

A díj zsűrijében olyan országosan 
elismert szakemberek foglaltak helyet, 
mint Horvát János, Szabó László Zsolt, 
Márföldi István és Gerényi Gábor. 

A dokumentumfilmek kategóriájá-
ban a 650 év – 650 másodperc című 
film lett a győztes, míg a DTV híradója, 
a Napszemle második lett a híradók 
között, a Dehir.hu hírportál pedig kate-
góriájában a harmadik helyet kapta.

Könyvünnep
A magyar irodalom és a kortárs írók 

seregszemléjét június 7. és 11. között 
tartják Debrecenben. A Csapó utcai színpad 

programjai 15–18 óra között zajlanak  
(szombaton 10–12 között is).

A 83. Ünnepi Könyvhét ideje alatt a 
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 

művészei az Alföldi Nyomda Gutenberg-
sajtóján elkészítik linómetszetekből álló 
plakátjukat, és egyedi (utóbb dedikált!) 

grafikákat is nyomtatnak – míg az Alföldi 
Nyomda munkatársai könyvheti  

emléklapot készítenek.



18

Nagy nap volt minden Loki-szurkoló számára május 
26-a. A Haladás elleni győzelmet követően bajnok 
lett a DVSC, s óriási ünneplést csapott Debrecen. 
Többezres tömeg várta a főtéren a veretlen baj-
nokcsapatot, mely nosztalgiavillamossal érkezett 
meg a Kossuth térre. Ott aztán a Nagytemplom 
előtt felállított színpadra egyesével szólították a 
játékosokat. Kondás Elemér vezetőedző a csapat 
nevében is megköszönte a szurkolóknak a buzdítást. 

A bajnokcsapat tiszteletére tűzijátékot rendeztek 
a főtéren, majd 11 óráig tartott az utcabál, ame-
lyen többek között Sándor Tamás és Dombi Tibor 
zenekara, a Wyrfarkas is zenélt.

Erre az ünneplésre, erre a nagy bulira még soká-
ig emlékezni fog Debrecen. Ehhez szeretne a Deb-
receni Korzó szerkesztősége is hozzájárulni a maga 
eszközeivel és ezzel a fotóösszeállítással.

Fotók: TPL

Loki-ünnep:
a győzelem napja Debrecenben
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SZAKÁLY PÉTER:
„Úgy gondolom, hogy lehet megint 

nagyot álmodni. Egy Európa-liga,  
vagy egy Bajnokok Ligája  főtáblája 

lehet a cél. Én képesnek  
tartom a  brigádot erre.”

SZIMA GÁBOR:
„Együtt tartjuk a csapatot, és ha 

kell, erősítünk, mert szeretnénk jól 
szerepelni a nemzetközi porondon. 

Minden játékosnak szerződése van. 
Közöltük velük, hogy augusztus 

végéig senkivel nem akarunk arról 
beszélni, hogy ki távozik Debre-

cenből. Legközelebb a selejtezők 
után jöhet ez szóba esetleg.”

KONDÁS ELEMÉR:
„Nyilván erősítésre szükség van. Jó 

lenne minden sorba egy ember. Védő, 
középpályás és csatár. Hogy mi lesz 

a nemzetközi kupában? Meglátjuk. Az 
biztos, hogy a szerencsére is szüksé-

günk lesz, mert nem mindegy, milyen 
csapatokat sorsolnak hozzánk.”



Új lendületet kapott a régi el-
képzelés, hogy a Petőfi téren ún. 
intermodális közlekedési központot 
építsenek, ahol helyet kapna a 
buszpályaudvar, a vasútállomás és 
a helyi járatok végállomása is.

A város egy uniós pályázat 
révén részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt készíttet ehhez. A re-
mények szerint 2015-ben kezdődne 
az építkezés. 40 állásos autóbusz-
parkoló létesülne a helyi és helyközi 
buszközlekedésnek, s közel 600 
férőhelyes parkoló az utasoknak. Az 
új utasforgalmi épület kiszolgálná a 
vasúttal és a villamossal közleke-
dőket is, mivel a villamosvonalak 
egy része is ide futna be, s elő-
városi vasútként Józsát, Hajdú-
böszörményt és Hajdúszoboszlót 
is „bekötné”. Az új komplexumban 
pedig irodák és kereskedelmi léte-
sítmények is helyet kapnának.

Bővebben: 

július 13., 20.30 óra
Szeretem a feleSégem
a Budaörsi Játékszín előadása

június 20., 17 óra és 20.30 óra
PletykaféSzek
Kölcsey Központ, nagyterem
a Centrál Színház előadása

június 23., 24., 20.30 óra
lulu
a Száguldó Orfeum előadása

június 28., 29., 30., 20.30 óra
furcSa Pár
a Madách Színház előadása

július 3., 20.30 óra
meSe habbal
a Körúti Színház előadása

július 6., 7., 20.30 óra
OScar
a Had Art Társulat előadása

július 10., 11., 20.30 óra
kölcSönkért kaStély
a Turay Ida Színház előadása

június 20. – július 13.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Péterfia utcai udvara (volt tanítóképző főiskola)

Járatok Londonba
Londoni menetrend szerint járatát június 

18-ától indítja Debrecenből a Wizz Air, decem-
bertől pedig a hollandiai Eindhovenbe és a milá-

nói Malpensa repülőtérre is repülhetünk majd 
a debreceni légikikötőből. Emellett indul a char-
terszezon: a turistákat Bulgáriába, Törökország-
ba, Egyiptomba, Tunéziába és Németországba is 

viszik majd a gépek, de akár spanyol célpontja 
is lehet a nyári charterjáratoknak.

A jövő közlekedési központja
20

dehir.hu



O Június 7–11.
Ünnepi Könyvhét a Kossuth téren.  
Programok: www.fonixinfo.hu.

O Június 8., péntek 10.30
The Kids Club – Jazz Mataz (bölcsiseknek) 
a Méliusz-központban.

O Június 8., péntek 14 óra
Boldog képek. Bérletes előadás a Vojtinában.

O Június 8., péntek 16 óra
R. Simor Katalin Elmondom magamnak 
című könyvbemutatója a Benedek Elek 
Könyvtárban. A beszélgetést vezeti  
Sass Bálintné.

O Június 8., péntek 16 óra
Diákgála a Csapókerti Közösségi Házban.

O Június 8., péntek 16.30
A történelem útján. Tokaji Márton verseskö-
tetének bemutatója a Méliusz-központban.

O Június 8., péntek 17 óra
Erdély fotókon és viseleteken. Kiállítás 
a Tímárház-Kézművesek Házában. Megtekint-
hető augusztus 31-ig.

O Június 8., péntek 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben. 
Helyszín: Gyógy I. medence.

O Június 8., péntek 18 óra
Öntudatlan örökkévalóság: a Debreceni 
Divatiskola vizsgakollekciója a Romkertben. 
Moderátor: Adorjáni Kubik Ibolya.

O Június 8., péntek 20.30
Turbo. Akusztikus koncert a Modem belső 
kertjében.

O Június 9-ig
Ilse Sterzl festőművész kiállítása az 
Élettudományi Galéria – Tudományegyetem 
Botanikus kert között. Látogatható hétköznap 
8–20 óráig.

O Június 9–10.
X. Debreceni Pulykanapok a Kossuth téren 
és környékén. A rendezvényt a Gál Sándor 
országos hidegkonyhai, cukrászati, terítési be-
mutató és verseny, valamint profi főzőverseny 
nyitja és az amatőr főzőverseny zárja. Kirako-
dóvásár, egész napos koktélshow, pálinkázó, 
vidámpark, gyerekprogramok, koncertek. 

O Június 9–20.
Felszeghy Szabolcs orvos-fotós Pillanatok 
című kiállítása az Élettudományi Galéria 
– Tudományegyetem Botanikus kert között. 
Látogatható hétköznap 8–20 óráig.

O Június 9., szombat
Pétanque verseny. Helyszín: Alliances 
Francaises (Piac u. 39.). Tel.: (52) 536-026. 
A „debreceni Gerilla Pétanque Team” versenyt 
szervez: „Gyertek, töltsetek velünk egy tipikus 
francia napot, akár kezdők, akár a játék kiváló 
ismerősei vagytok!”

O Június 9., szombat 8 óra
Kalandpark kerékpáros túra. Útvonal: 
Debrecen – Koppány-völgye Kalandpark 
–Debrecen. Táv: 36 km. További információ: 
www.hajdutura.hu.

O Június 9., szombat 9 óra
Nemzetközi Gyermek Atlétikai Találkozó 
a Gyulai István Atlétikai Stadionban.

O Június 9., szombat 10 óra
Tégláskerti családi juniális a Tégláskerti 
játszótéren.
Családi juniális a Mesekert óvodában.

O Június 9., szombat 10.30
Ákombákom. Múzeumpedagógiai foglalkozás 
4–7 éves gyerekeknek a Modemben.

O Június 9., szombat 14 óra
Városrészi családi juniális  
a Liget lakóparkban.

O Június 9., szombat 15 óra
Családi juniális a Fészek lakóparkban.

O Június 9., szombat 16 óra
Kék búzavirág. A Magyar Nóta Egyesület mű-
sora VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 9., szombat 19.30
Világhírű filmzenék sztárvendégekkel 
a Kölcsey Központban. Közreműködik: Náray 
Erika, Szabó Dávid, Vágó Bernadett, Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Somo-
gyi-Tóth Dániel.

O Június 9., szombat 20 óra
SUB.HU-est a Modem belső kertjében. 
One-Up Collectif (Franciaország). A sub.hu 
underground webportál estje francia vendég-
művészekkel.

O Június 9., szombat 20 óra
Aetrigan, Orion Dawn, Hope to Beleive, 
Dead Embrance. Koncertek a Roncsbárban.

O Június 10., vasárnap
Devil 10. Jubileumi Tuningtalálkozó  
a Nagyerdei Stadionban.

Programok            időrendben

Immár tizedik alkalommal rendeznek 
Debreceni Pulykanapokat: június 9–10-én  
a Kossuth téren és környékén
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O koncert    O kiállítás    O rendezvény    O színház    O sport 

Erdély fotókon és viseleteken: tárlat a Tímárházban



O Június 10., vasárnap 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi úti  
Tesco-parkolóban.

O Június 10., vasárnap 10 óra
Szakvezetéssel kísért állatkerti séta 
a Nagyerdei Kultúrparkban. Gólyahír: kölykök 
és fiókák hétköznapjai.

O Június 10., vasárnap 10 óra
Vezér utcai családi juniális.

O Június 10., vasárnap 10 óra
KreDenc Alkotói Piac a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban. A Debrecenben és 
környékén élő iparművészek, népművészek és 
kreatív alkotók műveit bemutató alkotói piac, 
a  Kreatív Debrecen szervezésében.

O Június 10., vasárnap 14 óra
Epreskerti családi juniális.

O Június 10., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban.

O Június 10., vasárnap 16 óra
A Maszk Művészeti Iskola előadása 
a Csapókerti Közösségi Házban.

O Június 10., vasárnap 19.30
Debrecen hangszerei – Az orgona  
és egy muzsikuscsalád. Koncert a Szent 
Anna-székesegyházban. Közreműködik: dr. 
Kovács Szilárd, dr. Jakab Hedvig (orgona), 
Ludmányné Szilágyi Ágnes (ének), Ludmány 
Antal (oboa), Ludmány Dénes (brácsa), 
Ludmány Péter (oboa; oboa d’amore), 
Ludmány Sebestyén (gordonka), Alexáné 
Kardos Ildikó (hegedű),  
Sárosi Dániel (orgona).

O Június 11–13.
Grow 1. – Girls Rock our World. Három-
napos intenzív angol nyelvű program középis-
kolás lányoknak amerikai előadókkal. Részvétel 
kizárólag regisztrációval:  
debrecen@americancorner.hu

O Június 11., hétfő 9 óra
Regionális magyarnóta- és népdal-
verseny nyugdíjasoknak a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Június 11., hétfő 9.45, 11 és 14 óra
A vén kutya. Kamarajáték a Vojtinában.

O Június 11., hétfő 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O Június 11., hétfő 17 óra
Balogh Sándor Élet butik című könyvének 
bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban. 
A beszélgetést vezeti Bence Attila.

O Június 11., hétfő 17 óra
Dalmi Sándor Pokol és mennyország 
című könyvének bemutatója a Központi 
Olvasóteremben (Batthyány u. 18.).

O Június 11., hétfő 18 óra
A Nő szakrális otthona. Előadás  
a Romkertben. Háziasszony: Bakó Katalin.

O Június 11., hétfő 19 óra
Scapin, a szemfényvesztő. Csokonai 
Színház, bérletszünet.

O Június 12-14.
Második Szabadtéri Frankofón 
 Filmfesztivál a Baltazár Dezső téren 
a  Modem előtt. Program: Június 12., 19 óra: 
Kapás van! 21 óra: Black Heaven. Június 13., 
19 óra: Illegális. 21 óra: A halál kamrája. 
Június 14., 19 óra: Mese a szerelemről. 21 óra: 
Gyilkos méreg. A filmek magyar feliratosak!

O Június 12., kedd
MAVÍZ Kupa Kispályás Labdarúgótorna 
az Oláh Gábor utcai atlétikai dobópályán.

O Június 12., kedd 9 óra
Nagysándor-telepi családi juniális.

O Június 12., kedd
9.30, 11 és 14 óra: A vén kutya. Kamarajáték.
14 óra: Boldog képek. Bérletes előadás 
a Vojtinában.

O Június 12., kedd
10.30: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
English Gym and Fun – Zenés, vidám angol 
torna 2–7 éves korú gyerekeknek.

O Június 12., kedd 14.30
Kultúrmenza. Műelemző és kreatív szakkör 
18 éves kortól a Modemben.
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Scapin, a szemfényvesztő – Molière darabját június 11-én a Csokonai Színház 
bérletszünetben tűzi műsorra   (Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)

Világhírű filmzenék csendülnek fel a Kölcsey Központban június 9-én. 
A Kodály Filharmonikusokat Somogyi-Tóth Dániel vezényli



O Június 12., kedd 16 óra
Babamasszás-tanfolyam az Ifjúsági Házban. 
A tanfolyamot tartja Zsanda Emília.

O Június 12., kedd 16.30
Nem leszek nemecsek! Útmutató 
a (nagybetűs) Élethez, fiataloknak. Kövesi 
Péter könyvének bemutatója a Városi Könyvtár 
Központi hírlapolvasójában (Batthyány u. 18.).

O Június 12., kedd 17 óra
Helytörténeti esték az Újkerti Könyvtárban. 
Papp József Kós Károly-díjas helytörténeti ku-
tató vetített képes előadássorozata. Köztemető 
a Nagyerdőn.

O Június 12., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Június 12., kedd 17 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O Június 12., kedd 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben. 
Helyszín: Gyógy I. medence.

O Június 12., kedd 
17 óra: Otthonunk és a feng shui. Kötetlen 
beszélgetés Demeter Anikóval a Romkertben. 
Hangbújócska zenebölcsi Lövei Lillával, Nagy-
mamáink meséi: Pásztorné Ircsi néni mesél.

O Június 13–30.
Keresztszemes-kiállítás a Méliusz-
központban.

O Június 13., szerda
9.30 és 11 óra: A vén kutya. Kamarajáték.
14 óra: Boldog képek. Bérletes előadás 
a Vojtinában.
14 óra: A kismalac és a farkasok.  
Kézműves-bábkészítő.

O Június 13., szerda 11 óra
Fiatalok órája. Életvezetési tanoda 8. osztá-
lyosoknak a Kőrősi Csoma Sándor Tagintéz-
ményben (Nagymacs, Kastélykert u. 54.).

O Június 13., szerda
11 óra: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
17.15: The Kids Club – Zenés, angol klub 
babáknak és mamáknak.

O Június 13., szerda 17 óra
Versbarát kör a Benedek Elek Könyvtárban. 
Vendég: Jónai Éva. Közreműködik a Debreceni 
Rozmaring énekkar.

O Június 13., szerda 
18 óra: Amiről a tested mesél...: program 
a Romkertben. 20 óra: Jazz Five.

O Június 13., szerda 18.30
A csodaszarvas nyomában. A magyarság-
ról – dogmák és túlzások nélkül. Kövesi Péter 
előadássorozata az Ifjúsági Házban. Téma: 
a magyarság karmája és feladata.

O Június 14., csütörtök
Modern Tánc-Játék Stúdió: Évzáró gála 
a Lovardában. 

O Június 14., csütörtök 10 óra
Fast Food int he U.S. és Studying int he 
U.S. – Robin Whitford Fullbright-ösztöndíjas 
előadása a Belvárosi Közösségi Ház Pódium-
termében.

O Június 14., csütörtök 
10 óra: English Gym and Fun ingyenes 
 foglalkozás a Máltai Játszótéren (Lehel u.). 
16.45: Foglalkozás az Ametiszt Központ-
ban (Böszörményi út 68.).

O Június 14., csütörtök
10 és 14 óra: A kismalac és a farkasok. 
Kézműves-bábkészítő.
14 óra: Boldog képek. Bérletes előadás 
a Vojtinában.

O Június 14., csütörtök 
16 óra: Selyemfestés kreatív hölgyeknek  
– program a Romkertben Csajbók Márta 

vezetésével. 17 óra: Mit üzennek neked 
a színek? Interaktív beszélgetés az Aura-Soma 
üvegekről Baloghné Venczel Zsuzsával. 19 óra: 
Fotópályázat eredményhirdetése.

O Június 14., csütörtök 16.30
Szűcsvirágok világa, a magyar szűcsök 
művészete a Déri Múzeum viseletgyűjtemé-
nyének tükrében. Képbemutatóval egybekö-
tött előadás a Méliusz-központban. Előadó 
Petrovszki Ildikó, a Déri Múzeum etnográfusa.

O Június 14., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központban 
(Böszörményi u. 68. Füredi-kapu lakópark).

O Június 15–16., péntek–szombat 15 óra
Rocksuli évzáró koncert az Ifjúsági Házban.

O Június 15. – december 31.
Idegen anyag. Szürrealizmus a valóság von-
zásában. Anna Margit, Gulácsy Lajos, Kondor 
Béla, Korniss Dezső, Mednyánszky László, Or-
szág Lil és mások szürrealista remekművei az 
Antal–Lusztig-gyűjteményből a Modemben.
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O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport   

Köztemető a Nagyerdőn – ez lesz a témája Papp József helytörténeti 
kutató előadásának az Újkerti Könyvtárban június 12-én

A vén kutya (képünkön) és a Boldog képek is színre kerülnek a Vojtinában



O Június 15., péntek 10.30
The Kids Club – Jazz Mataz (bölcsiseknek) 
a Méliusz-központban.

O Június 15., péntek
Huncut Fesztivál a Baltazár Dezső téren. 
Program: 17 óra: Visnu Meditation.  
18 óra: Fáziskésés. 19 óra: K-Zaj. 20 óra: 
Huncut Pónik. 21 óra: Solar Surf. 22 óra: 
Kisszántó és Dr. Juzzticce (Modem belső 
kert).

O Június 15., péntek 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben. Helyszín: 
Gyógy I. medence.

O Június 15., péntek 19.30
Irodalmi esték a Romkertben. Vendég: 
Kerékgyártó Kálmán.

O Június 15., péntek 20 óra
Mystery Gang lemezbemutató koncert 
a Roncsbárban.

O Június 15., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban. 
Nyitva tartás: 20:30–01:00, medencezárás 
00:30-kor.

O Június 16-ig
Varga István festő kiállítása a Méliusz-
központban. A kiállítás megtekinthető 
a könyvtár nyitva tartási idejében.

O Június 16. – szeptember 30.
A Névelő növények-rajzoló szépírók  
című  kiállítás a Medgyessy Ferenc  
Emlékmúzeumban.

O Június 16., szombat
DKM Éjszakai futás. Táv: 8,8 km.  
Rajt, cél: Egyetem tér. Információ:  
http://www.debrecenikilometerek.hu/.

O Június 16., szombat
Rock napja a Baltazár Dezső téren.

O Június 16., szombat 9 óra
50 év – 50 virág. Közös varrás a szabad-
ban a Csapókerti Református Templom kert-
jében a Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti 
Népi Díszítőművészeti Kör együttműködésével. 
Bárki szabadon csatlakozhat a varrókhoz! Az 
itt készült virágok egy közös képpé állnak 
össze, mely végleges helyére, a közösségi ház 
előterébe szeptember 15-én kerül.

O Június 16., szombat 16 óra
Múzeumok éjszakája a Déri Múzeum, 
a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és 
a Református Kollégium együttműködésében. 
Programok: különleges tárlatvezetések, az 
éjszaka műtárgya, koncertek, utcazene stb.

O Június 16., szombat 17 óra
Táncgála a Csapókerti Közösségi Házban.

O Június 16., szombat 18 óra
Adyák-gála a Csokonai Színházban.

O Június 16., szombat 20 óra
Debrec’nBass-koncert a Roncsbárban.

O Június 17., vasárnap 9.30
Itt a vége, fuss el véle! Kapuzáró 
a Vojtinában. Helyszín: Emlékkert.

O Június 17., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban.

O Június 17., vasárnap 15 óra
DIF és Majorette Együttes Ifjúsági cso-
portjának 15 éves jubileumi ünnepsége 
az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

O Június 17., vasárnap 16 óra
Medgyessy-gála a Csokonai Színházban.

O Június 17., vasárnap 19 óra
Pitti Katalin: Áldás. Zenés áhítat a Szent 
Anna-székesegyházban. Orgonán kísér:  
Dobos Mihály egyházkarnagy.

O Június 18. – július 13., 17 óra
A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör és Szabadiskola évadzáró kiállítása 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 18., hétfő 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O Június 18., hétfő 17 óra
Nemzetközi ex libris-kiállítás a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O Június 18., hétfő 19.30
Az Ifjúsági Ház utcazenei programja  
a Hal közben. Tel.: (52) 415-498.

O Június 19., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport    

Párnavarázs: Daku Katalin munkái júniusban láthatók a Petőfi Emlékkönyvtárban

Mystery Gang lemezbemutató koncert a Roncsbárban június 15-én



O Június 19., kedd
10.30: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
English Gym and Fun – Zenés, vidám angol 
torna 2–7 éves korú gyerekeknek.

O Június 19., kedd 14 óra
Projektzáró rendezvény a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Június 19., kedd 15 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Június 19., kedd 16 óra
Babamasszás-tanfolyam az Ifjúsági Házban. 
A tanfolyamot tartja Zsanda Emília.

O Június 19., kedd 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben.  
Helyszín: Gyógy I. medence.

O Június 20., szerda 10 óra
Szünidei kézművesjátszóház  
a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Június 20., szerda 10 óra
Szünidei matiné óvodásoknak és kis isko-
lásoknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O Június 20., szerda
11 óra: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
17.15: The Kids Club – Zenés, angol klub 
babáknak és mamáknak.

O Június 20., szerda 15 óra
Amerikában tanulnék. Tájékoztató  
az Amerikai Kuckóban. Regisztráció:  
debrecen@americancormer.hu.

O Június 20., szerda 16 óra
Életreform-est az Ifjúsági Házban. 
Előadás, beszélgetés Domokiné Tóth Mária 
reikimesterrel.

O Június 20., szerda 17 óra és 20.30
Debreceni Nyári Színházi Esték: Pletyka-
fészek. Bohózat a Centrál Színház előadásában 
a Kölcsey Központ nagytermében.

O Június 20., szerda 19.30
Az Ifjúsági Ház utcazenei programja  
a Hal közben. Tel.: (52) 415-498.

O Június 21., csütörtök
A Zene Ünnepe a Baltazár Dezső téren.  
Gyertek ünnepeljétek velünk a zenét, így 
ünneplik a franciák hagyományosan a nyár 
első napját.

O Június 21–23.
Vekeri Fesztivál és II. Árpád-házi  
Zenei Napok a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor  
és Campingben.  
Információ: www.vekerifesztival.hu.

O Június 21., csütörtök 16.45
English Gym and Fun foglalkozás az  
Ametiszt Központban (Böszörményi út 68.).

O Június 21., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központban 
(Böszörményi u. 68. Füredi-kapu lakópark).

O Június 21., csütörtök 18.30
Salsagyakorlás és -buli a Romkertben.

O Június 21., csütörtök 20 óra
Kornél&Dóri-koncert a Roncsbárban.

O Június 22–23. 19 óra
150 éves a Debreceni Zenede a Kossuth 
téren.

O Június 22., péntek
Hídünnep. Helyszín: Hortobágy –  
Kilenclyukú híd falu felőli lába.

O Június 22., péntek 10.30
The Kids Club – Jazz Mataz (bölcsiseknek) 
a Méliusz-központban.

O Június 22., péntek 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben. 
Helyszín: Gyógy I. medence.

O Június 22., péntek 18 óra
Southminster Ringers amerikai csen-
gettyűkórus koncertje az Árpád téri református 
templomban. Tel.: (52) 412-250

O Június 22., péntek
20 óra: Carbonfools. 23:30: Kollektíva 
Shake! Koncertek a Roncsbárban.

O Június 22., péntek 20.30
Napra-koncert a Modemben. Vendég 
a Kuttya zenekar.

O Június 23–24., szombat–vasárnap  
20.30 Debreceni Nyári Színházi Esték:  
Michel Andre: Lulu. Zenés vígjáték 
a Száguldó Orfeum előadásában a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem Péterfia 
utcai campusán (Péterfia u. 1–7.). 
Esőnap: június 25.

O Június 23., szombat
Táltosnap. Helyszín: Hortobágy – Vízi 
színpad.

Az Esty-Party zenekar is játszik a Vekeri Fesztiválon

Különleges tárlatvezetések, koncertek, utcazene a Múzeumok éjszakájának keretében 
június 16-án 16 órától a Baltazár Dezső téren és környékén



O Június 23., szombat 10 óra
Népzenei együttesek térségi találkozója 
a Józsai Közösségi Házban.

O Június 23., szombat 10.30
Ákombákom. Múzeumpedagógiai foglalkozás 
4–7 éves gyerekeknek a Modemben.

O Június 23., szombat 14 óra
Szent Iván-éj a Városi Könyvtár Központi 
Olvasótermében.

O Június 23., szombat 15 óra
XIII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál 
a Csapókerti Közösségi Ház szervezésében 
a Süveg utcán. 

O Június 23., szombat 18 óra
Trombitaest Beeri Benjaminnal  
a Romkertben.

O Június 23., szombat 20 óra
Fűszer-csemege. Zenei foglalkozás  
a Modem belső kertjében.

O Június 23., szombat 20 óra
Mars!-, Kesh-koncert a Roncsbárban.

O Június 24., vasárnap
Szent Iván-éj rendezvényei a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Június 24., vasárnap 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi úti  
Tesco-parkolóban.

O Június 24., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban.

O Június 25–27.
Nyári napközi a Modemben. A részvételhez 
előzetes bejelentkezés és az adatlap szükséges: 
jahoda.reka@modemart.hu.

O Június 25–29. 12 óra
Parlagfűgyűjtési akció a Homokkerti 
Közösségi Ház szervezésében.

O Június 25. – július 29.
Kocsis Csaba fotóművész Házam – Hazám 
című kiállítása az Élettudományi Galéria 
– Tudományegyetem Botanikus kert között. 
Látogatható hétköznap 8–20 óráig.

O Június 25., hétfő 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O Június 25., hétfő 14 óra
Mesterségem címere – a nyugdíjasok 
kedvenc időtöltésének bemutatása a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Június 25., hétfő 19.30
Az Ifjúsági Ház utcazenei programja  
a Hal közben. Tel.: (52) 415-498.

O Június 26. – július 12.
XXX. Magyar Sajtófotó-kiállítás  
a Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében.

O Június 26., kedd
10.30: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
English Gym and Fun – Zenés, vidám angol 
torna 2–7 éves korú gyerekeknek.

O Június 26., kedd 14.30
Kultúrmenza. Műelemző és kreatív szakkör 
18 éves kortól a Modemben.

O Június 26., kedd 15 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Június 26., kedd 16 óra
Babamasszázs-tanfolyam az Ifjúsági  
Házban. A tanfolyamot tartja Zsanda Emília.

O Június 26., kedd 17 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O Június 26., kedd 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben.  
Helyszín: Gyógy I. medence.
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Az év természetfotósa 2011. című országos fotópályázat kiállítását a Belvárosi Galériában 
június 26-ig lehet megtekinteni    (Fotó: Haarberg Orsolya)

O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport   

Zumba: egy népszerű program az Aquaticumban



O Június 27. – július 15.
Parlagfűgyűjtési akció a Józsai Közösségi 
Ház szervezésében.

O Június 27. – augusztus 15.
Mile-Bácsi Irén festőművész kiállítása 
a Szabó Magda Galériában (Piac u. 11–15.).

O Június 27., szerda
Évadzáró életreform-összejövetel  
az Ifjúsági Házban.

O Június 27., szerda 10 óra
Szünidei kézművesjátszóház a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Június 27., szerda 10 óra
Szünidei matiné óvodásoknak és kisiskolá-
soknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O Június 27., szerda
11 óra: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
17.15: The Kids Club – Zenés, angol klub 
babáknak és mamáknak.

O Június 27., szerda 15 óra
TOEFL Practice. Tájékoztatás és gyakorlás  
az Amerikai Kuckóban.

O Június 27., szerda 19.30
Az Ifjúsági Ház utcazenei programja  
a Hal közben. Tel.: (52) 415-498.

O Június 27., szerda 20 óra
Audiosnob. Koncert a Romkertben.

O Június 28., 29., 30., csütörtök–szombat 
20.30
Debreceni Nyári Színházi Esték: Neil 
Simon: Furcsa pár. Komédia a Madách 
Színház előadásában a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Péterfia utcai Campu-
sán (Péterfia u. 1–7.). Esőnap: július 1.

O Június 28. – július 28.
Papageorgiu Andrea kiállítása  
a Hal Köz Galériában.

O Június 28., csütörtök 16.45
English Gym and Fun foglalkozás  
az Ametiszt Központban (Böszörményi út 68.).

O Június 28., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központban 
(Böszörményi u. 68. Füredi-kapu lakópark).

O Június 29. – július 1.
Szomszédolás. Országos Gyermek 
Néptáncfesztivál a Kossuth téren.

O Június 29., péntek 10.30
The Kids Club – Jazz Mataz (bölcsiseknek) 
a Méliusz-központban.

O Június 29., péntek 17 óra
Zumba a Nagyerdei Strandfürdőben. Helyszín: 
Gyógy I. medence.

O Június 29., péntek 19.30
Debreceni Nyár: a Debreceni Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje a Hal közben.

O Június 29., péntek 20 óra
AB/CD-koncert a Roncsbárban.

O Június 30. – július 20., 13 óra
Az országos képző- és iparművészeti 
társaság kiállítása a Belvárosi Galériában.

O Június 30., szombat
I. Debreceni Loki Focigála.  

Helyszín: Erdőspuszta Club Hotel, Arbo 
Lovastanya Panoráma–Diószegi út keresz-
teződésétől 250 m-re, tel.: (20) 2999-444.
Az egész napos nagyszabású „focijuniális” 
keretében pályára lépnek és összemérik 
tudásukat: a Loki ifjú reménységei, a Loki 
régi motorosai, debreceni vállalkozók, 
városvezetők, debreceni média és a Sport Tv 
csapata. Lesz itt minden, ami a jó focihoz kell: 
kiváló sportemberek, igazságos bírók, hűséges 
 szurkolók, sörsátor, vásári forgatag, eszem-
iszom, dínomdánom! 
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Nagyon speciális örömök. Az idén 75 éves, Németországban élő Kossuth-díjas Tót Endre 
retrospektív kiállítása a Modemben látható. A nagyszabású tárlat egy egyedülállóan 
következetes, frissességét és humorát megőrző életmű elemeit mutatja be. A nemzetközileg 
is elismert Tót a hétköznapi kommunikáció és a művészet intézményrendszerét kérdőjelezi 
meg, s villantja fel sajátos neoavantgárd előképét az aktuális művészeti tendenciáknak

Dzsessznapok idején. A Cívis Big Band Debrecen is fellép a Kossuth téren július 6-án 
– a doboknál az ország legfiatalabb dzsesszdobosával, Wesser Patrikkal



O Június 30., szombat 20 óra
A Nyughatatlan, Bugz Bunny.  
Koncertek a Roncsbárban.

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

O Június 30., szombat 20.30
Nyári Zenés Színház a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban. Woody Allen Manhattan 
c. szatírája a Dezsavü Színkör előadásában.

O Július 1., vasárnap 10 óra
Családi délelőtt a Szent László-plébánián.

O Július 1., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban.

O Július 2–6. 10 óra
Parlagfűgyűjtési akció a Homokkerti 
Közösségi Ház szervezésében.

O Július 2., hétfő 14 óra
Házi betegápolás és segítségnyújtás. 
Elő adás nyugdíjasoknak a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Július 2., hétfő 20 óra
Debreceni Nyár: a Balatonföldvári Ifjúsá-
gi Fúvószenekar koncertje a Hal közben.

O Július 3., kedd
10.30: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
English Gym and Fun – Zenés, vidám angol 
torna 2–7 éves korú gyerekeknek.

O Július 3., kedd 15 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Július 3., kedd 20.30
Debreceni Nyári Színházi Esték: Alan 
Ayckburn: Mese habbal. Vígjáték a Körúti 
Színház előadásában a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Péterfia utcai campu-
sán (Péterfia u. 1–7.). Esőnap: július 4.

O Július 4., szerda
11 óra: Zenebölcsi a Méliusz-központban. 
17.15: The Kids Club – Zenés, angol klub 
babáknak és mamáknak.

O Július 4., szerda 19.30
Debrecen hangszerei – Az orgona és egy kis 
brazil hangulat a Szent Anna-székesegyházban.

O Július 5., csütörtök 16.45
English Gym and Fun foglalkozás  
az Ametiszt Központban (Böszörményi út 68.).

O Szeptember 9-ig
Nagyon speciális örömök. Tót Endre  
retrospektív kiállítása a Modemben.

ELŐZETES

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

O Július 6–7.
Jazznapok idején. Koncertek a Kossuth 
téren. Július 6., 18 óra: Cívis Big Band Debre-
cen. 19.30: Szeptember 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 
(Péterfia u. 1–7.). Esőnap: július 8.

O Július 6–8.
Hortobágyi Lovasnapok.

O Július 7., szombat
Válaszd a hazait! Végtelen homokon  
gyalogos túra. Bővebben:  
www.navigatortura.hu.

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 Hittudományi Egyetem Péterfia 
utcai campusán (Péterfia u. 1–7.). Esőnap: 
július 12.

O Július 13–14.
Városok, Falvak Szövetsége a Kossuth 
téren. A júliusi fesztivál mind a két napján 
fellépnek a szövetség tagjainak művészeti 
csoportjai. Július 13-án a Cucás Világzenei 
Együttes szórakoztatja a közönséget,  
14-én pedig a Silhouette lép fel  
a debreceni főtéren.

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 15–24.
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi  
Nyári Akadémiája. Nyári hangversenyek 
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

Fénykollázs címen látható csoportos kiállítás június 30-ig a Simonffy Galériában

Idén már 13. alkalommal rendeznek Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivált  
a Csapókerti Közösségi Házban (június 23-án)
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A Debreceni Művelődési  
Központ idén nyáron is táborok 
sorát kínálja egységeiben...

Június 18–22.: tenisz (Kismacs), Gézengúz 
(Újkert); 25–29.: népi kézműves és hagyo-
mányőrző (Józsa), tenisz (Kismacs), nép-
művészeti kézműves (Tímárház), úszó, ill. 
kézműves (Újkert)

Július 2–6.: tenisz (Kismacs), népművészeti 
kézműves (Tímárház), fazekas, ill. állat-
barát (Újkert); 9–13.: lovagi (Homokkert), 
népi kézműves és hagyományőrző (Józsa), 
ugrálóköteles sport (Kismacs), népművészeti 
kézműves (Tímárház), állatbarát, ill. Gézen-
gúz (Újkert); 16–20.: lovagi torna (Homok-
kert), népművészeti kézműves (Tímárház, 
Kismacs)

23–27.: népművészeti kézművestábor 
(Tímárház); 30. – augusztus 3.: haditorna 
(Tímárház)

Augusztus 6–10.: Gézengúz (Újkert)

Részletes információ:
DMK Központ: (52) 413-939, 
dmk@debrecenimuvkozpont.hu, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

Tábortár
II. Életmódtábor. Daganatos gyerekek tábo-
ra az Auguszta Hotelben: júl. 2–6., 9–13., 
16–20., 23–27. Infó: spuritabor@gmail.com.

English Gym. Angol nyelvi tábor a Szabó 
Lőrinc utcán: júl. 2–6. Infó: (30) 483-3031.

Ütős sportválasztó tábor a Campuson: júl. 
2–6., 9–13., 16–20., 23–27.

FISE nyári tánctábor a Júlia Stúdióban: jún. 
18–22., 25–29., júl. 2–6., 9–13., 16–20., 
23–27. Infó: (30) 957-6237.

Irány a tábor
29

Még mindig nem késő kitalálni, mivel töltse 
a gyerek a szünidő hónapjait, hogy jól érezze 
magát, s értelmes elfoglaltsága is legyen.  
A kínálat idén is bőséges Debrecenben. 

Foci és angol
Nyári napközis focisporttábort tartanak a DEAC 
Egyetemi Sportcentrumban (Dóczy József u. 9.). 
Ide nem csupán 6–14 éves fiúkat várnak, hanem 
lányokat is. A labdarúgás, atlétikai mozgások és 
ügyességi feladatok során a gyerekek szakképzett 
hazai edzőkkel és Angliából érkező sportszakembe-
rekkel dolgozhatnak. Így a tábor – mely fél 8 és fél 
5 között üzemel – tökéletes terepe az angol nyelv 
gyakorlásának. (Június 18–22., és június 25–29. 
között.) Infó: (70) 372-5015.
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O Több helyen is élvezhetik nyáron a strandot a debreceniek. 
A nagyerdei reggel 7-től este 7-ig tart nyitva minden nap. 

Itt a felnőttek 1000, a gyerekek 650, a nyugdíjasok 800 forin-
tért válthatnak jegyet, és létezik kombinált, a strand és az 
élményfürdő területére érvényes belépő is.

A családias, kertvárosi környezetben található Kerekes-
telepi fürdő keddtől péntekig 13-tól 19 óráig, szombaton és 
vasárnap 10 és 19 óra között tart nyitva. (Hétfő szünnap.) Itt 
a felnőttek, diákok és nyugdíjasok 700 forintért válthatnak 
jegyet, de a nagyerdeihez hasonlóan létezik bérlet, illetve 
többféle kedvezmény is.

Strandidő

Művészeti napközi
O Ismét lesz nyári napközi a Modemben, ahova 
6 és 12 év közötti gyerekeket várnak. A téma a 
városi téralakítás, a public art és a land art lesz. 
A szervezők a műhelyfoglalkozások, tárlatlátoga-
tás, közösség- és személyiségfejlesztő programok 
mellett napi háromszori étkezést nyújtanak. Az első 
turnust június 25–27., a másodikat július 16–18. 
között tartják naponta 8-tól 16 óráig. Turnusonként 
maximum 10 főt fogadnak. Információ:  
jahoda.reka@modemart.hu

Ifiházas táborok
O Nyaralni a belvárosban is lehet: gazdag progra-
mot kínálnak a kisiskolásoknak az Ifjúsági Házban. 

A Hepp Trupp Társulat szervezésében kreatív bábos 
nyári tábor indul bábos és pedagógus szakembe-
rek vezetésével június 18 –22., és 25 –29. között. 

(Hétfőtől –péntekig 7.30-tól 17 óráig.)
A Tarka-Barka Kézműves Műhely nyári 

kézművestábort indít: június 25 –29., július 16 –20., 
illetve 23 –27. (7.30 és 17 óra) között. A táborban 
korongozás, vesszőfonás, nemezelés, szövés, bati-

kolás, fafaragás és népi játékok várják a gyerekeket. 
Emellett napi háromszori étkezést biztosítanak, lesz 

kiállítás az elkészült munkákból és táncház is.
Bővebb információ: (52) 532-670,  

(30) 465-1022, www.ifihazdebrecen.hu.



– A műsorok arculatfejlesztése mellett a napi gyár-
tású hírműsorok animációi, a reklámok látványgra-
fikái és az internetes bannerek is hozzám kerültek. 
Már gyerekkoromban is lenyűgöztek a filmek elején 
látható logók, főcímek. A stáblistát is mindig meg-
nézem, nagyon tetszik, hogy az 
amerikai mozik végén az alkotók 
nevének kiírása sokszor önálló 
projekt. A reklámban is szeretem, 
hogy rövid idő alatt kell min-
dent elmondani, megmutatni és 
hatást kiváltani.

Andriska János a Kölcsey-
főiskolán 2007-ben végzett 
televíziós kommunikáció és infor-
matikus könyvtáros szakpáron. 
Szakdolgozatát a hollywoodi 
filmes vágásból és a speciális ef-
fektusokból írta. A szakma szinte 
minden területén dolgozott. 
1999-ben rádiós zenei szer-
kesztőként és műsorvezetőként 
kezdte, majd a főiskolán kipróbálta magát újság-
íróként, szerkesztőként, tördelt és tervezett lapot, 
olykor lektorált is. 2006-ban került az MTV regio-
nális stúdiójához mint riporter, igazából azonban az 
utómunka műhelyeiben találta meg a helyét.  

A DTV animátoraként a műsorok alaparculatá-
nak elkészítését végzi: a főcím, a feliratozás stílusa, 
a grafikai elemek mozgatása tartozik ide egy olyan 
programmal, mely egyesíti a vágóprogramok és 
a képszerkesztők előnyeit. Emellett persze részt 

vehet az aktuális műsorszámok 
korszerűbbé tételében is. „Egy-
szerű példával élve: egy verset 
le lehet fedni szép természeti 
képekkel, de van, hogy jobb vi-
zuális élményt ad, ha egy régies 
papíron kirajzolódnak a betűk.”

S mi kell ahhoz, hogy valaki 
jó legyen ezen a területen? 
„Nem elég ismerni és kezelni 
a számítógépet. Fantázia kell 
hozzá, megálmodni a szín- 
és formavilágot, tipográfiai 
oktatótáblákat elemezni, sokat 
kísérletezni. Folyamatosan kö-
vetni kell az aktuális trende ket 
is, mert nagyon gyorsan fejlődik 

ez a terület. Fontosak a jó felvételek is. Az opera-
tőri munka szerintem ma is lényeges, mert bár sok 
mindent meg lehet oldani utómunkával meg 
grafikákkal, az elegánsan felvett képek viszont 
továbbra is fontosak.”

„Sok-sok munkaóra után 
 látom azt, amit elképzeltem”

A Debrecen Televízió szerkesztőségében és a stúdióban a riporterek, újságírók 
mellett felkészült technikai munkatársak is dolgoznak annak érdekében, hogy 
a DTV adása modern, a 21. század elvárásainak megfelelő képet is mutasson. 
A képernyőn látható grafikák jelentős része Andriska János animátor keze 
alól kerül ki, aki korántsem átlagos módon vonzódik a technikához, a filmek-
hez és a látványhoz. Így szívesen szegődött el a DTV stábjába 2008-ban.

„Ezt a szakterületet 
csak önképzéssel 

lehet igazán elsajá-
títani, illetve azoktól, 
akik már csinálják, 
viszont nekik kevés 

idejük van az új 
tanítványokra.”

Fo
tó

: T
PL
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Júniusi filmkavalkád

Hófehér 
és a vadász

 Madagaszkár 3.

 Tegnap éjjel

Ebben a látványos akció-kalandfilmben Kirsten 
Stewart (Alkonyat) alakítja Hófehért, aki szebb az 
őt elpusztítani készülő gonosz királynőnél (Charlize 
Theron). Ám az ármányos nőszemély nem  sejti, 
hogy az uralkodását veszélyeztető Hófehért a 
vadász megtanította a harc művészetére. És ha 
ehhez hozzávesszük, hogy a törpéket olyan kemény 
legények játsszák, mint Ian McShane, Ray Winstone, 
Bob Hoskins vagy Nick Frost, akkor már világosan 
látszik, hogy ez a mese egy egészen másfajta 
mese.

Romantikus film a bizalomról, a vágyról, a meg-
csalásról, a modern szerelemről és házasság-
ról. A fiatal, elbűvölő és jómódú New York-i pár 
tökéletesnek tűnő kapcsolata meghatározó próba 
előtt áll, és olyan döntéseket kell meghozniuk, me-
lyekre egyikük sem számított, amikor csupán egy 
éjjelre különválnak. A férj, Michael üzleti útra indul 
vonzó kolléganőjével, Laurával, miközben felesége, 
Joanna összefut egy régi szerelmével. A csábítás 
ereje mindkettejüknél hatalmas: egyetlen, fülledt 
erotikával eltöltött éjszaka, amire sohasem jöhet 
rá a másik fél... 

Alex, az oroszlán, Marty, a zebra, Gloria, a víziló 
és Melman, a zsiráf még mindig azon küszködnek, 
hogy hazajussanak szeretett városukba, New York-
ba. Julien király és a pingvinek persze csatlakoznak 
a kalandhoz. Útjuk során átszelik Európát, ahol 
megtalálják a tökéletes álcát: egy vándorcirkuszt, 
amit átalakítanak – Madagaszkár-stílusban…

Moziműsor
Június az Apollóban

NAGYTEREM
7–13.: 13.45, 16 óra, 18.15, 20.30 Prometheus
14–20.: 20.30 Nathalie második élete
14–20.: 13.45, 16 óra, 18.15 Madagaszkár 3.
21–27.: 13.45, 16 óra Bosszúállók
21–27.: 18.15, 20.30 A diktátor
28. – július 4.: 20.30 Tegnap éjjel
28. – július 4.: 13.45, 16, 18.15 Hófehér és a vadász

KISTEREM
7–13.: 16, 18 óra Francia hétvége
7–13.: 20 óra Elveszett
14–20.: 18 óra Kikötői történet
14–20.: 16, 20 óra Szemünk fénye
21–27.: 20 óra Viszlát első szerelem
21–27.: 16, 18 óra Madagaszkár 3.
28. – júl. 4.: 20 óra Az ajtó
28. – júl. 4.: 16, 18 óra A fekete ruhás nő

ART TEREM
7–13.: 17 óra, 19.30 Polisse
14–20.: 17 óra Nathalie második élete
14–20.: 19.30 Egy hét Marilynnel
21–27.: 17 óra, 19.30 Életrevalók
28. – júl. 4.: 17 óra, 19.30 Tirannoszaurusz

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



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

Ezért jelentős az a pályázat, mellyel a színház 
36 360 000 Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert el, amelyet arra 
szeretne felhasználni, hogy a fiatalokkal is 
megszerettesse a színházi kultúrát. 
A projekt során nyolc debreceni és két Hajdú-
Bihar megyei oktatási-nevelési intézménnyel 
(egy óvodával, két általános iskolával, hét 
középiskolával) együttműködve foglalkoznak 
rendszeresen a Csokonai Színház művészei a 
diákokkal színjátszó szakkörök keretében. 
A gyermekek különböző változatos progra-
mokon vehetnek részt, úgy mint: színjátszó 

A Csokonai Színházban már az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektettek arra, 
hogy a közönség sorai közé minél több fiatalt csábítsanak.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

tábor; vetélkedőkből álló nézőiskola; mese-
foglalkozás óvodásoknak; színházbejárás 
az épület nézők által nem látott részeibe; 
színháztörténeti filmklub, amelyben egy-egy 
nagyobb színházi személyiségről filmeket 
vetítenek és elemeznek együtt. Mindezek 
mellett beavató színházi formában ismerhe-
tik meg az opera műfaját és jellegzetességeit, 
valamint Arany János balladáit is színpadra 
állíthatják, saját előadásukban.
A színház a jövőben is szeretné gazdagítani 
kapcsolatait az iskolákkal és tovább növelni a 
fiatalok érdeklődését az igényes kultúra iránt.

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 támogatásösszege:
36 360 000 Ft
Támogatási intenzitás
100 %

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

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

Megfejtéseiket június  
22-ig várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 

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

A helyes megfejtők között 
belépőket sorsolunk ki  
a Nyári Színházi Esték  

keretében játszott 
Furcsa pár című komédia 
június 30-ai előadására.
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A májusi megfejtés: 
Macskajáték, Tóték, Pisti  
a vérzivatarban. Nyertesek: 
Bakai Natasa (Csap u.), 
Viski Roland (Csapó u.)
Ők 2–2 darab belépőt 
nyertek a Jelenetek egy 
kivégzésből c. nagyváradi 
vendégjátékra a Csokonai 
Színházba június 6-ra.

Furcsa pár  Idén is óriási az érdek-
lődés a Debreceni Nyári Színházi Esték 
programja iránt. A Pletykafészek, a Lulu, 
a Mese habbal, az Oscar, a Szeretem a 
feleségem, a Kölcsönkért kastély örök si-
kerdarabok. Üdítő, laza, felhőtlen nyáresti 
szórakozást ígérnek. Ahogy Neil Simon 
sikerkomédiája a Furcsa pár is (június 28., 
29., 30-án). A Madách Színház előadá-
sában olyan ismert művészek játszanak, 
mint Szervét Tibor, Gálvölgyi János, 
Kautzky Armand vagy éppen Szente Vajk.
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„Magiszter Második esély PrograM”
Új tanulási formák és rendszerek - második esély Gimnáziumi proGram

A hozzánk jelentkező diákok számára kívánunk egy második esélyt nyújtani, ami növeli a munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedési esélyüket. Zárókonferenciánkat 2012. június 8-án 10 órától a Nagy Lajos király téri Technika Házában 
tartjuk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A projekt költsége 42 164 372 Ft, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. 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  I  www.magiszteralapitvany.hu

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a TÁMOP-3.2.1/B-09/4-2010-0006 számú projekt 
keretében 2010. július 1. és 2012. június 30. között valósítja meg programját.

Pillangó: tévéfilm  
debreceni helyszínekkel
Új tévéfilm készülhet Móricz Zsigmond remekéből, 
a Pillangóból. Móricz egy szerelem ébredését és 
minden akadályon való győzelmét írta meg ebben a 
kisregényében. 

Korábban született már a műből film, ám most 
újabb tévéfilm készülhet. Vitézy László és Sz. Szabó 
István filmterve elnyerte a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa támogatását. 

Vitézy László rendező szerint a magyar irodalom a 
magyar gondolkodásnak, műveltségnek és kultúrának 
hihetetlen kincsesbányája. S mivel változik a világ, 
a szokások, ezért új módon, új filmes eszközök-
kel, kimondottan a mai televízió számára szeretné 
elkészíteni az új változatot. Vitézy úgy látja, hogy a 
mai televíziós rendezőnek a távvezérlő gombbal kell 
versenybe állnia, mert egyébként, ha unalmasat vagy 

hiteltelent készít, a néző 
elkapcsol.

Mivel Debrecenhez 
kötődik a film, kihagy-
hatatlan belőle a város. 
Eleve lehetetlennek tűnt 
a rendező számára, 
hogy ne legyen benne 
néhány debreceni hely-
szín. Vitézy László ezért 
nemrég eljött a cívisvá-
rosba, ahol megnézte a 
Csonkatemplomot, járt 
a Déri Múzeumban, de 
megtekintette a DKV 
régi villamosát is, ami 
egyébként régebbi, mint 
maga a kisregény – 
tehát akár utazhattak 
volna rajta a szereplők 
a valóságban is.
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Váratlan helyzet?
A segítség nálunk nem duma!

otp személyi kölcsön

Részletes feltételek: 
www.otpbank.hu vagy 06 1 366 6666 (7. menüpont)

Akciós OTP Személyi kölcsön forint alapon, Akciós OTP Személyi kölcsön forint alapon, 
bármilyen célra, árfolyamkockázat és ingatlanfedezet nélkül.bármilyen célra, árfolyamkockázat és ingatlanfedezet nélkül.

Az első 6 törlesztőrészlet most alacsonyabb kamattal. 
THM: 30,48%
Az akció 2012. május 2. és 2012. június 29. között megkötött forint alapú személyi kölcsön szerző-
désekre vonatkozik.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a 
feltételek változása esetén módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen hirdetés nem 
minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem 
teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az 
OTP Bank fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.


