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• Az integrált növényvédelem kihívásai a 
zöldség- és gyümölcstermesztésben

• A barramundi és a vörös árnyékhal 
tenyésztésének lehetőségei Magyarországon

• Sertésstratégiai Fórum
• Gyakorlati szántóföldi bemutató 

kukorica fajtabemutatóval
• Agrárfórum – A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara szervezésében

• Fajtabemutatók és bírálatok 
állatfajonként

• Változatos lovas programok: military 
bemutató, magyar népi fogatkultúra élőben, 
zenés négyesfogat karusszel

• Fejési- és nyírási bemutatók, felvezető 
versenyek

• Gasztronómiai bemutatók, ételkóstolók

SZERETETTEL VÁRJUK LÁTOGATÓINKAT
A MEZŐGAZDASÁG TELJES ÁGAZATÁT BEMUTATÓ SZAKKIÁLLÍTÁSON!

Szakmai és közönség programok:

Debrecen

2013. 08. 17-20.

Helyszín: Debreceni Egyetem

Agrártudományi Centrum

Nyitva tartás: 

naponta 9.00 - 18.00 óráig

Információ: V-Trade Kiállítások Kft. • Tel./fax: 52/436-012 • www.farmerexpo.hu
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István király ünnepe
A magyar országgyűlés 1991-ben törvényben rögzítet-
te három nagy állami ünnep – március 15., augusztus 
20. és október 23. – létét, melyek közül kétségtelenül 
augusztus 20-a rendelkezik a legnagyobb hagyomá-
nyokkal.

Gyökerei 1083-ig nyúlnak vissza, amikor is I. László 
király uralkodása alatt sor került a döntő lépésre Ist-
ván szentté avatása érdekében. Hosszú időn keresztül 
inkább egyházi-vallási ünnep volt. A dualizmus évei 
alatt, az 1890-es évek első felétől viszont inkább 
állami-nemzeti megemlékezéssé vált. 1938 augusz-
tusában a törvényhozás beillesztette a nagy nemzeti 
ünnepek sorába. Mivel a két világháború közötti idő-
szakban augusztus 20-a immár egyértelmű folytonos-
ságot fejezett ki az Istvánig visszanyúló történeti és 
az új, a trianoni keretek közé szorított magyar állam 
között, s így egyértelműen revíziópárti tartalommal 
telítődött, a II. világháború után jelentős átalakuláson 
ment át. Előbb kikerült az állami ünnepek sorából, és 
néhány évig egyházi megemlékezésként élt tovább, 
de a kormányzat az 1940-es évek második felében 
– egybeolvasztva az aratóünnepekkel – az újkenyér 
megünneplését is ehhez az eseményhez kapcsolta.

1949-től az új, szovjet mintájú alkotmány életbe 
léptetésének hivatalos emléknapjává vált, hogy az 
államszocialista rendszer bukása után, 1989–1991 
között ismét elnyerje régi helyét és fényét a nagy 
nemzeti tradíciók sorában. 

Augusztus 20-án a nemzet a keresztény magyar 
államiság létrejöttét ünnepli, de annak az általános 
mondanivalón túlmutató, konkrét üzenete bizonyos 
fokig mindig módosul. A 2013-as év számára ilyen 
üzenet lehet, ahogyan István király alatt Magyarország 
és az európai államok viszonya alakult. Bár az állam-
alapító uralkodó számára nem volt kétséges, hogy az 
ország a „fejlett nyugat”-hoz kíván tartozni, de mindig 
is vigyázott arra, hogy a beilleszkedés ne egyoldalú 
alárendelődést, hanem egyenjogúságot jelentsen.

Püski Levente
történész, 

a Debreceni Egyetem oktatója
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Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet

Árfolyamkockázat nélküli forintalapú fogyasztási 
és szabad felhasználású jelzáloghitel

Otthonteremtési kamattámogatású hitel használt
lakásvásárlásra, megnövelt kamattámogatással

Nálunk a pénze továbbra is biztonságban van!
Megtakarításainak rövid távú betételhelyezési lehetőség

Akkor
augusztus!
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O Sokszor úgy tűnik, nekünk mindig éppen az nem 
jó, ami van. Télen a hideg, tavasszal a latyak, most 
pedig az, hogy meleg van. Vagy éppen beborul az 
ég. De hát mit is akarunk? Nyár van, ilyenkor jöhet 
kánikula és zivatar is. Valójában semmi értelme 
ezen bosszankodni. Inkább örülni kellene az életnek, 
annak, amit kapunk tőle. Augusztusban még ne 
sopánkodjunk, hogy vége a nyárnak, mindjárt kez-
dődik az iskola, lassan már a karácsonyi ajándéko-
kat kellene bevásárolgatni. (Bár azt tényleg nem árt 
időben elkezdeni...) Inkább örüljünk annak, hogyha 
jó az idő, akkor ki lehet ülni a teraszokra, ha meg 
beborul az ég, akkor meg majd lesz mit nézni a 
moziban. Vagy annak, hogy jön a virágkarnevál, 
lesz nagy látványosság, felvonulás, bulihegyek, jó 
sok koncert. Örüljünk a strandidőnek, a nők szép-
ségének, egy pohár bornak, egy korsó sörnek, egy 
jó könyvnek vagy emlékezetes, szívet-lelket-agyat 
bizsergető képnek, ami előtt akár meg is állhatunk, 
mert nincs értelme elrohanni minden mellett. Azaz: 
örüljünk az életnek. Hiszen augusztus van, nem?

(sz)

O still. Fotográfia a múzeumban címmel nemzet-
közileg elismert képzőművészek munkái láthatók 
a Modemben. A nagyszabású tematikus tárlatra 
– a hazai intézmények és magángyűjtemények 
mellett – jelentős külföldi múzeumi gyűjtemények-
ből (Essenből és Bécsből) is érkeztek fotografikus 
táblaképek és videomunkák. 

Nyár van, még javában tart a vakáció, de azért közeledik 
a szeptember is, amikor majd becsengetnek... Az Onome 
Szemészet és Optika most iskolakezdési kedvezmények-
kel várja ügyfeleit. Ön megnézette már a szemét? Vitte már 
szakemberhez a gyerekét?
Az Onome Optika üzleteit érdemes felkeresni, mert az 
egész családnak fél áron készítenek komplett szemüveget. 
Az ehhez tartozó vizsgálatért külön nem kell fizetni.  
Bizalommal fordulhat hozzájuk az is, akinek munkaszem-
üvegre van szüksége, vagy szemüveget szeretne javíttatni. 
Természetesen beváltják az sztk-vényeket, és egészségkár-
tyával is lehet fizetni náluk. 
Állandó akciókkal kedveskedünk vásárlóinknak; hozzánk 
mindig érdemes betérni – emelte ki dr. Emeriewen Péter. 
Mint hozzátette, a Kossuth utcai mellett az Onome Optika 
üzletei elérhetők a debreceni Auchan áruházban és Hajdú-
szoboszlón, a Szilfákalja úton is. További információk: www.onome.hu, 

illetve a Facebookon is.  I  Tel: 52/ 322-839 ONOME OPTIKA
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O Sztárvendégek sora érkezik majd Debrecenbe idén is a karneváli héten. A Kossuth téren fellépő előadók 
sorában ott találjuk Hien, Vastag Tamás, Kasza Tibi, a Bikini és a Magna Cum Laude nevét; őket 16-án 
hallhatja majd a közönség. De felcsendülnek majd a PG Csoport dalai is, színre lép Radics Gigi és Charlie is. 
Utóbbiakkal 19-én találkozhatnak a debreceniek s a cívisvárosba látogatók.

sztárok a főtéren

O Különleges hangulatú kiállítás 
nyílt augusztusban a Debreceni 
Egyetem Élettudományi Galériá-
jában. A debreceni alkotó, Vincze 
Andrea színes, látványos képei 
a forró fekete kontinens világát 
idézik meg. Az Afrika című tárlat 
szeptember 6-áig látogatható, 
mindennap 8 és 20 óra között.

Nyár van, még javában tart a vakáció, de azért közeledik 
a szeptember is, amikor majd becsengetnek... Az Onome 
Szemészet és Optika most iskolakezdési kedvezmények-
kel várja ügyfeleit. Ön megnézette már a szemét? Vitte már 
szakemberhez a gyerekét?
Az Onome Optika üzleteit érdemes felkeresni, mert az 
egész családnak fél áron készítenek komplett szemüveget. 
Az ehhez tartozó vizsgálatért külön nem kell fizetni.  
Bizalommal fordulhat hozzájuk az is, akinek munkaszem-
üvegre van szüksége, vagy szemüveget szeretne javíttatni. 
Természetesen beváltják az sztk-vényeket, és egészségkár-
tyával is lehet fizetni náluk. 
Állandó akciókkal kedveskedünk vásárlóinknak; hozzánk 
mindig érdemes betérni – emelte ki dr. Emeriewen Péter. 
Mint hozzátette, a Kossuth utcai mellett az Onome Optika 
üzletei elérhetők a debreceni Auchan áruházban és Hajdú-
szoboszlón, a Szilfákalja úton is. További információk: www.onome.hu, 

illetve a Facebookon is.  I  Tel: 52/ 322-839 ONOME OPTIKA
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Debrecen városának nagyon fontos 
identitásmeghatározó ünnepe a virágkarnevál. Ez 
talán oda is visszavezethető, hogy Debrecen jelen-
tősége Trianon után hatalmas léptekkel felerődösö-
dött, mivel a város átvette a határ túloldalán rekedt 
térségi szervezőközpont, Nagyvárad szerepét.

Nemzeti ünnep, virágkarnevál, ünnep és 
hagyomány: lovas kiss antal néprajz-
kutatóval, a Debreceni Egyetem okta-
tójával beszélgettünk a küszöbön álló 
augusztus 20-áról és jelképeiről.

A szocializmusban beindult egy lényeges változás: 
az iparosodás maga után vonta a falusi lakosság 
városba áramlását, s így keveredett a városi és 
a falusi kultúra. Ami azt is jelenti, ha egy ilyen 
nagyrendezvényre gondolunk, mint a virágkarne-
vál, hogy a szervezőknek olyan szimbólumokat 
kellett keresniük, amelyek sokakat tudnak meg-
szólítani. A virág pontosan ilyen. Nem pontosan 
ugyanazt üzeni mindenkinek, de egyetemes szim-
bolikájának köszönhetően sokakat megszólít.

s hogy kerülnek a képbe a virágkocsik?

A virágok köré szerveződő kulturális hagyomány 
kiegészül a 20. századi technika elemeivel is, 
azaz a virágba burkolt gépkocsikon, mozgásban 
jelenik meg. A virágkarnevál története így egyben 
az ünnep változásának a története is, amelyben 
az éppen országos vagy helyi trendek is tetten 
érhetők. Az iparosodásra büszke Debrecenben az 
állami vállalatok jelenlétét és létezését hirdették 
a felvonulások. A rendszerváltozást követően 
pedig a nagy nemzetközi cégek virágba öltöztetett 
reklámjaiként is funkcionáltak a karneválon meg-
jelenő virágkocsik. A karnevál változó üzenetét jól 
szemléltetik azok az együttesek és csoportok is, 
amelyek állandó résztvevői a rendezvénynek. Az 
egyre inkább városi, gyakran globális szimbolikát 
megjelenítő virágkocsik ellenpontjaként pedig 
a néphagyomány értékeit felmutató néptánc-
csoportok jelenléte is felértékelődött. Mára a 
virágkarnevál struktúrája mögé pedig odaren-
deződött például a környező magyarság identi-
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„A virágkarnevál egy sajátos életörömöt 
sugalló ünneplési formával ad hangsúlyt az 
augusztus 20-i nemzeti ünnepünknek.”

tása, de megjelentek az európai hagyományok is. 
Emlékszünk, mekkora sikerrel lépnek fel például az 
olasz zászlóforgatók? Ebben az is benne van, hogy 
európaiságunk előtérbe került és felerősödött a 
rendszerváltozás környékén. 

s hogyan értelmezzük magát a karnevált? so-
kaknak a karnevál olyan, mint a riói, amihez 
képest a debreceni azért mégis más.

A karnevál a mi magyar felfogásunkban többnyire 
egy vonuló, maskarás ünnep. Kétféle megnevezése 
van ennek a megjelenésnek, de a farsang már fog-
lalt a tavaszi ünnepkörben. Ahogy farsang idején, 
úgy a virágkarneválon is jelmezes emberek vonul-
nak fel, illetve virágba öltözött kocsik jelennek meg. 
A debreceni virágkarnevál voltaképpen egy sajátos 
életörömöt sugalló ünneplési formával ad hangsúlyt 
az augusztus 20-i nemzeti ünnepünknek. Egy olyan 
ünnepi időszak ez, amiben kiemelt jelentősége lesz 
annak, hogy kilépünk a normál rendből. Minden 
erről szól Debrecenben augusztus 20-án. Az utca, 
ahol forgalom dübörög máskor, hirtelen felvonulási 
térré válik és közönséggel telik meg. Az útvonal pe-
dig, mely az állomástól a Nagytemplomon keresztül 
a Nagyerdőig tart, s ahol végigvonulnak a szerep-
lők, kiemeli, megmutatja a város fő csomópontjait.

nem feledkezhetünk meg az államalapító ki-
rályról sem, ha augusztus 20-áról beszélünk.

Szent István az európai kultúrához és a keresztény 
valláshoz való kötődést is jelenti. Ő a kereszténység 
meghatározó alakja Magyarországon. S láthatjuk, 
hogy a rendszerváltozást követően, a korábbi ate-
ista világkép után megint előtérbe kerül a keresz-
ténység eszméjének értelmezése, újraértelmezése. 
Kereszténység, európaiság – és ami napjainkban 
ismét a középpontba került, az a magyarság. Ezek 
mind jelen vannak az ünnepen.

hogyan s mi által tud fennmaradni az ünnep? 

Kellenek hozzá azok, akik részt vesznek az ünnepen. 
S az is fontos, hogy ne csak a helyieknek szóljon, 
hanem egy nagyobb közösségnek. A virágkarnevál 
része a magyar kultúrának, s egyben vonzó turisz-
tikai esemény, amin keresztül a közösség fel tudja 
mutatni a hagyományát. Másrészt az ünneplésben 
megjelenik a város természetközelisége, az agrár-
tradíciók és a „virágnyelven” közvetített esztétikai 
tartalom is. Azzal pedig, hogy a virágkocsikat 
bemutatták Nagyváradon is, a karnevál kilépett 
a város teréből. Így a virágkocsik a (voltaképpen 
már nem is létező) határon átnyúló összetartozás 
kinyilvánításánának eszközeivé is váltak.



Amennyiben 2013. augusztus 5. és 31. között új előfizetéssel, kiemelt 4G/LTE- 
képes készüléket vásárolsz és mellé hűségidővel meghatározott díjcsomagot 
választasz a debreceni vagy a nyíregyházi Telekom üzletek egyikében akkor 
 esélyes vagy, hogy részt vehess egy tandemugráson!

NYERJ EGY TANDEMUGRÁST 
ÉS OSZD MEG AZ ÉLMÉNYT
4G MOBILINTERNETTEL! 

A játékban 18 év feletti, cselekvőképes természetes személy előfizetőink vehetnek részt. A promóciós játékban minden 4G/LTE készülék részt vesz, kivéve az Apple (iPhone és iPad) készülékeket. A mindenkori 4G/LTE lefedettséggel 
kapcsolatos információ a www.telekom.hu/4G oldalon érhető el. További részletes feltételek, a résztvevő díjcsomagok és készülékek listája valamint a játékszabályzat elérhető kizárólag a debreceni és nyíregyházi Telekom saját és Partner 
üzleteiben. A promóció lebonyolítója: Air Pub Cafe Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél HRSZ. 0658)

Tandemugras_A4.indd   1 8/6/13   5:17 PM



99

argentin tangó
Vencsellei István fotóművész és Varga 
Attila, Debrecenből elszármazott újságíró 
fényképeiből nyílik tárlat Argentin tangó 
(Argentínától Rómáig) címen a Benedek 
Elek fiókkönyvtárban augusztus 13-án, 
17 órakor. A kiállítást Bosák Nándor me-
gyés püspök nyitja meg.  A tárlat a Piac 
utcai intézményben szeptember 7-éig 
látogatható. (Fotó: Vencsellei István)

A kávéfőzés történetét mutatja be az augusztus 
17-én nyíló és az év végéig látogatható tárlat a 
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban

filharmonikusok, kalózok 
és birodalmi induló
A 90. születésnapját ünneplő Kodály Filharmonikusok 
nagyszabású koncertet ad augusztus 17-én este
8 órától, a Kossuth téren. A hangversenyen felcsendül 
Hector Berlioz Rákóczi-indulója, Brahmstól a Magyar 
táncok, valamint Dvořák és Grieg darabjainak részletei. 
Emellett a zenekar kirándulást tesz a népszerű filmze-
nék világába is. Ki ne emlékezne a Csillagok háborúja 
immár klasszikussá nemesedett főcímzenéjére vagy 
a birodalmi indulóra? Vagy a Harry Potter-filmek kü-
lönleges dallamaira? S ki ne kapná fel a fejét, amikor 
megszólal a Karib-tenger kalózai című mozi zenéje? 
Debrecenben ezeket is hallhatjuk ezen a napon.
A zenekart Somogyi-Tóth Dániel vezényli.

this is Bihar! 
Óriási buli lesz az Ifiház Dharma Klubjában augusz-
tus 25-én, ahol egy vérbeli hardcore-metalcore zsúr 
keretein belül búcsúzhatnak a nyártól a koncertlátoga-
tók. A sztárvendég a Magyarországra első alkalommal 
látogató torontói Liferuiner legénysége lesz. A bulit a 
miskolci Anchorless Bodies nyitja. Utánuk a budapesti 
Cold Reality következik – ők szintén első alkalommal 
zúznak a cívisvárosban. Debrecent az este folyamán a 
Chaosrealm képviseli, majd a nyíregyházi Orion Dawn 
lép színre. S ezért a kínálatért mindössze 1200 forintos 
belépőt kell fizetni.

Kanadai hardcore-csapat
is játszik majd az Ifiházban

fekete leves. 
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www.debreceniregisegvasar.hu

ANTIK FAIR – ANTIK MARKT
KARNEVÁLI RÉGISÉGVÁSÁRóRIÁSI
Flower carnival  I  Blumenkarneval  I  Virágkarnevál
7.00 – 17.00 óráig

100 kereskedő 10 000 árucikk
Díjtalan parkolás, díjtalan látogatás

2013. augusztus 20-án

Debrecen, Kishegyesi út 11.  I  GPS Koordináták: 47.529762 , 21.608482

nyár végi jegesedés: jöhet a közönség!
A nyári szünet után augusztusban újra nyit a Debrecen Jégcsarnok. A curlingesek már az új jeget is kipró-
bálták: hat nemzet 22 csapata vett részt július 26. és 28. között a VI. Nemzetközi Curling Bonspiel Kupán. 
Az idei verseny amatőr és profi curlingjátékosai, a magyar férfi, szenior férfi, vegyes, vegyes páros, és női 
válogatott tagjai mellett, Szlovákiából, Svédországból, Kanadából, Horvátországból és Romániából érkeztek. 
A versenyt végül a svéd Malung CC nyerte két magyar egyletet, a Team Dzsombort és a Hóbaglyokat meg-
előzve. A korcsolyázni vágyó nagyközönség számára augusztus 10-én nyílik meg a Debrecen Jégcsarnok.

Már dolgoznak a gépek a Jégcsarnok bővítésén.
A fejlesztésnek köszönhetően jóval több jégidő áll 
majd a sportolók és a lakosság rendelkezésére.
Kósa Lajos, Debrecen polgármestere azt mondta, 
nagy szükség van a fejlesztésre, hiszen ezáltal a 
régi létesítményben és az újban összesen 11 ezer 
óra lesz a jégidő, aminek már elegendőnek kell 
lennie arra, hogy a sportolók és a lakosság igényeit 

is kielégítse. A beruházás várható költsége bruttó 
590 millió forint, ehhez a városnak 230 millió forint 
önrészt kell biztosítani. Az új csarnok – a tervek 
szerint – hat hónap alatt készül el, s várhatóan a 
jövő év elején, februárban fogják majd átadni.
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Rövidre sikeredett a DVSC nemzetközi kalandja 
idén. Már az első rivális, a norvég Strömsgodset 
ellen kiesett a magyar kupagyőztes.

A sorsoláskor megijedtünk, az első meccs után 
bizakodtunk, a visszavágó után pedig kiábrándul-
tunk. Egy mondatban ennyi volt a Loki idei nemzet-
közi szereplése. Az Európa Liga második selejtező 
körében a norvég Strömsgodset túl nagy falatnak 

bizonyult. Már a sorsolás után sokan féltették a 
debrecenieket a párharctól, mondván, mégiscsak a 
norvég bajnokság tavalyi ezüstérmese az ellenfél. 
Aztán az „odavágón” 2-2 lett a végeredmény úgy, 
hogy a skandinávok az utolsó utáni pillanatban 
egyenlítettek, és ők maguk is elismerték, hogy sze-
rencséjük volt, a DVSC-TEVA megérdemelte volna a 
győzelmet. Aztán jött a visszavágó, ahol nyolcezer 
optimista szurkoló nézte végig, ahogy a norvég 
csapat, gyakorlatilag helyzet nélkül, 3-0-ra nyer, és 
továbbjut. A statisztikákból kiderült, hogy a Loki a 
két meccsen több mint egy tucat komoly gólhely-
zetet dolgozott ki, de csak kétszer tudott betalálni. 
Emiatt volt kiábrándító a debreceniek játéka, és 
felettébb bosszantó a kiesés. Erre mondják, hogy a 
focit gólra játsszák...

Nem tétlenkedett Szima Gábor klubtulajdonos 
az átigazolási szezonban: kilenc játékost szer-
ződtetett a Loki. Kérdés, hányan maradnak a 
következő szezonra is.

Négy védő, két középpályás és három támadó: 
minden csapatrészbe érkezett új játékos a nyáron. 
A védelem tengelyében a távozó Dajan Simacot 
az észt válogatott Igor Morozov, a korábbi szerb 
utánpótlás-válogatott Dusan Brkovics, vagy a 
szintén szerb Alexandar Trninics pótolhatja. Rajtuk 
kívül a válogatott Lázár Pál érkezett, aki a védelem 
mindkét szélén bevethető. 

A Varga Józsi által hagyott űrt a középpálya 
közepén az MTK-tól érkező Zsidai László, vagy az 
elefántcsontparti Joel Damahou töltheti be. 
A csatársorban pedig Adamo Coulibalyt kellene pó-

Cvitkovics és 
Kulcsár

Volas keményen
harcol

egy csapatnyi 
új fiú

tolni, és a szezononkénti 20 gólját kellene kitermelni 
a három új fiúnak együtt, vagy ami még jobb lenne, 
külön-külön. Horváth Zoltán az Egertől, a román 
Cristian Bud az FC Bihortól, az egykori szlovén 
U21-es válogatott Dalibor Volas pedig a Mariborból 
érkezett.

Nagy kérdés, melyikük fog először bekerülni a 
kezdőcsapatba, merthogy a szezon első tétmérkő-
zésein rendre Ibrahima Sidibe, illetve Kulcsár Tamás 
kapott lehetőséget a csatársorban.

Az újak közül – az első meccsek alapján – Lázár, 
Morozov, Zsidai lehet stabil kezdő, a támadósorban 
pedig talán Volas kaphat legtöbbször lehetőséget.
A kilenc újból négy. Aztán majd meglátjuk...
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Cél az élvonal. Keményen edzenek a Kőnig-Trade játékosai, hogy elérjék a kitűzött célt, azaz első 
helyen végezzenek az NB 1/B-ben

A karneváli hét eseményeihez kapcsolódóan rangos 
sakkverseny helyszíne lesz városunk. Az V. Karnevál 
Sakk Kupa mérkőzései a Lycium Hotel Debrecen 
előadótermében és üvegtermeiben zajlanak majd. 
Augusztus 15-én délután, augusztus 16., 17. és 
18-án egész nap, augusztus 19-én délelőtt lesznek 
versenypartik.

A két éve fiatalon elhunyt debreceni sakkedzőre, 
Félegyházi Lászlóra is emlékező viadal résztvevői 
több csoportban versengenek majd. A sakkünnep 
kiegészítő versenyszámaként augusztus 18-án ra-
pid csapatverseny, augusztus 20-án pedig, szintén 
délután, schnellverseny is szerepel a programban.

patinás eötvös kupa
Már tizenhetedszer rendezik meg Kelet-Európa legnagyobb 
utánpótlás-röplabdatornáját, az Eötvös Kupát. 

31 ország több tucat csapata szerepelt az eddigi tornákon, 
és ez a szám folyamatosan emelkedik. Az elmúlt években több 
korosztályos válogatott is részt vett a versenyen: a hazaiakon 
kívül például Chile, Izrael, Katar, Kazahsztán, Svájc, Tajvan és 
Tunézia. Idén ez a Macedónia, Szlovénia, Grúzia, Belgium, Afga-
nisztán sorral bővül. 

A fiúknál 7 (afgán, belga, grúz, lengyel, magyar, szlovák és 
ukrán), a hölgyeknél 8 nemzet (finn, lengyel, magyar, makedón, 
román, szerb, szlovák, szlovén) együttesei mérik össze ügyessé-
güket a tornán.

Kelet-Európa legnagyobb röplabda-utánpótlásversenyére sok 
hajdú-bihari klub is készül. Balmazújvárost a Veres Péter Gimná-
zium, Szakközépiskola és Szakképző képviseli, Debrecenből a 
Tóth Árpád Gimnázium, a Diószegi Sámuel Szakközépiskola és a 
Bolyai János Általános Iskola nevezett. A HTE és a DARSE is in-
dul. A rendező Eötvös DSE ezúttal négy lánycsapattal vesz részt 
a tornán. A fiúknál megyénket a DEAC két együttese képviseli.



Meghatározó játékosok távoztak a debreceni vízilabdacsapattól. 
Alex Giorgetti feltehetően Olaszországban folytatja, Boris Letica 
és Nébald Olivér is eligazolt, és egyelőre kérdés, hogy Varga 
Tamás főállású edző lesz, vagy idén is beugrik néha a meden-
cébe. Ami az érkezőket illeti, az már korábban eldőlt, hogy a 
Szolnoktól érkezik Marnitz Gergő, az Egertől pedig Chilkó Márton, 
és visszatér a korábbi gólkirály, Weszelovszky László is. Frissebb 
átigazolási hír, hogy a juniorválogatott kapusa, Péterfy Mihály is 
Debrecenben folytatja, és érkezik két válogatott pólós, a román 
Andrei Busila és a montenegrói Predrag Jokics is. Ha hozzátesz-
szük a maradók névsorát (Mitrovics, Misics, Vindisch, Süveges, 
Halek, Kállay, Palotás, Macsi), akkor rögtön érthetővé válik, miért 
olyan optimista Varga Tamás vezetőedző a bajnoki rajt előtt.

– Az újak meghatározó játékosai lesznek a csa-
patnak; alapemberek. Meglátjuk, hogy tudnak 
összecsiszolódni az itt maradó játékosokkal, attól 
függ az eredményességünk. Csodát nem várok az 
ősszel; azt gondolom, kell 4-5 hónap, amíg összeáll 
a csapat. Én úgy érzem, azért, hogy ez a garnitúra 
csapategységben tudja azt hozni, mint a tavalyi. 
Az ötödik helyre jók lehetünk, de nagyon meg kell 
harcolni érte. Nem lett gyengébb sem a BVSC, sem 
a Honvéd, a Fradi viszont erősebb lett, a Vasassal 
pedig mindig számolni kell. Azt gondolom, nagyon 
kemény bajnokság lesz. Szeretném, ha ott lennénk 
az elején, az első hatba mindenképpen be kell jutni, 
de bízom abban, hogy meg tudjuk szerezni az ötödik 
helyet. Ha ez sikerülne, akkor borzasztóan elégedett 
lennék – nyilatkozta Varga Tamás vezetőedző.

Rendezett anyagi körülmények között, átalakított csapattal 
vág neki a DVSE a 2013/2014-es szezonnak. Cél az 5. hely, 
azaz a nemzetközi porond.

Visszatér a korábbi gólkirály, Weszelovszky László, 
és Debrecenben folytatja Péterfy Mihály is

13



14

Repertoárjuk alapvetően ismert blues- és 
rockslágerekre épül. Nem csupán a hatvanas-hetve-
nes évek zenéjét játsszák azonban: a Led Zeppelin 
és Jimi Hendrix mellett például egy Nirvana-
klasszikust is műsorra tűztek. 

Jelenleg gőzerővel próbálnak, készülnek a kon-
certekre, mivel a bizalmat hamar megszavazták a 
„krokodiloknak”. Nem is csoda, mert egy ízig-vérig 
profi társaságról van szó. A száz százalék esetük-
ben a minimum, vallják. 

S hogy kik is ők? Ha betűrendben indulunk el, 
a gitáros az a bölcskei Gusztáv, aki 15 éves 
kora óta „szaggatja” a húrokat. Legközelebb talán 
a modern fúziós dzsesszrock áll hozzá, de a ska 
és a bigband is bejön neki. KálvinTéR, Kuttya, 
Skafunderz, Solid Galeri – csak néhány banda, ahol 
megfordult már.

A basszeros pércsi sándor szintén régen kezdte 
– ő gitáron is játszik különben, mi több, mindkét 
hangszert tanítja is. Aligha van irányzat, ahol ne 
mozogna otthonosan, akár az alternatív zenére, 
akár a bluesra vagy a metálra gondolunk.

Játszott – többek között – a Pekingi 
ősz, a Chaos, a Treadovershoes és az 
Ölveti csapatában is.

A szupertrió harmadik tagja a 
dobos, aki a „krokodilok” átlagélet-
korát erősen lenyomja. Wesser 
patrik ugyanis még csak most megy 

az általános iskola második osztályába. Ehhez 
képest már túl van százötven koncerten, az ország 
talán legfiatalabb dzsesszdobosának számít ma is, 
mellékesen megjárta Lengyelországot, Japánt és 
két nemzetközi ütőstalálkozón is részt vett. Ahogy 
eddig bárhol, bármilyen felállásban és színpadon, 
most is bizonyítja, nem a kor számít, hanem a 
tehetség. Abból pedig itt nincs hiány. 

Kérdésünkre, milyen egy 8 éves sráccal együtt 
zenélni, társai kissé értetlenül kérdeznek vissza, 
hogyan is értsék ezt. Itt egy dobos van, mondják, 
aki precízen, lendületesen és óriási energiákkal veri 
a bőröket. Sokáig keresték a frontembert. Lapzár-
takor érkezett a hír, hogy végre megtalálták Erdős 
Fruzsina személyében.

A próbákat roppantul élvezik. Olyan dalokat 
játszanak, amiket sokan ismernek, s ezért csak 
egyféleképpen lehet előadni ezeket: jól. Az arculat, 
a csapat formálódik, és hamarosan megtudhatja 
világ, és persze Debrecen is, milyen, ha jó nagyot 
harap három „krokodil”. Például szeptember 13-án 
este a Kálvin téren..

Különleges szupergroup színesíti tovább a debreceni rockpalettát: 
a CrocodileRock zenekart három kérlelhetetlen, könyörtelen 
és kíméletlenül tehetséges férfi alkotja. Közös bennük, hogy 
évek óta muzsikálnak, sokfelé, sokféle közönség előtt, és, persze 
– ennek megfelelően – igen változatos felállású formációkban 
megfordultak már. 

Az elődöntőbe jutott huszonkét jelölt közül a zsűri 
kiválasztott öt versenyzőt. Ők augusztus 19-én este 
a tehetségkutató döntőjében, a Kossuth téren, az 
Abrakazabra kíséretével lépnek színre. A végső dön-
tést a közönség hozza meg: a 06 (20) 20-20-220 
nem emelt díjas SMS-számra elég a versenyzők sor-
számát beküldeni augusztus 19-éig. Ez alapján dől 
el, hogy dzsudzsák alexandra (1), fekete sándor 
(2), kovács tamás (3), sebestyén ádám (4) vagy 
széplaki éva (5) lesz a győztes. További részletek a 
Dehir.hu cikkében!

ki lesz debrecen hangja? 1.

4. 5.

2. 3.
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nemzeti lobogónk oszlopa
Az országzászló-mozgalom 1925-ben bontakozott ki, hogy minden 
településünkön legyen oszlop, amire a nemzeti lobogót fölvonhat-
ják. Az itteni pályázatot Nagy Sándor János nyerte meg, aki három 
szobrot készített: munkás- és parasztfigurákat, valamint gyermekét 
tartó anyát. 
A debreceni országzászlót 1939. március 15-én avatták fel. Három 
évvel később azonban – az Országos Magyar Képzőművészeti 
Tanács döntése miatt – két alakját eltávolították. Csak az „Anya, 
gyermekkel” maradt ott, aztán 1945-ben azt is elvitték (a szülészeti 
klinikára). A leszedett szobrokból Medgyessy Ferenc készíthetett újat 
– így született meg 1948-ban a Petőfi téri Petőfi-szobra.
Az országzászlót a rendszerváltás óta ismét használjuk: állami 
ünnepeink debreceni rendezvényei az itteni zászlóceremóniákkal 
kezdődnek és fejeződnek be.

Még tart a nyár, a Nagyerdő, s az erdei 
környezetben található állatkert gyönyörű 
arcát mutatja ilyenkor. Nincs évszak, amikor 
ne lenne érdemes tenni egy kirándulást 
a Nagyerdei Kultúrparkba, ami egyszerre 
kínálja a szórakozás és az ismeretek laza, 
könnyed megszerzésének lehetőségét.
A vidámpark a régi időket idézi fel, az állat-
kertben pedig a növényvilághoz is közelebb 
lehet kerülni. Gondolnánk, hogy csak fából, 
cserjéből 420 faj található meg itt? A ra-
gadozó növények bemutatóján keresztül az 
illatkertektől a gyógynövény-bemutatókig 
nagyon sokszínű kínálat várja e tekintetben 
is a látogatókat.

O a jó léGáraMlatokat várják. A kedvező felszálló meleg légáramlatokra – a termikekre – „vadász-
nak” a Debrecen Városi Modellező Klub szabadon repülő modelleket építő tagjai. A több évtizedes hagyo-
mányokkal rendelkező szakosztály tagjai rendszeresen vesznek részt saját szervezésű, illetve országos 
versenyeken. 2012-ben egy hazánkban rendezett, több száz résztvevős világkupa-fordulón is megmutat-
hatták modelljeiket és röptetőtudásukat. Ténykedésükről – és a Debrecen Városi Modellező Klub egyéb 
szakosztályainak munkájáról – az érdeklődők a www.dvmk.hu címen elérhető internetes honlapon tudhat-
nak meg többet.

INGYENES OKJ KÉPZÉSEK!    
Megújult szakokkal a régi helyen vár a Computer School! 

. Informatikai rendszergazda. Szoftverfejlesztő. Számítógép-szerelő, karbantartó. Logisztikai ügyintéző. Pénzügyi-számviteli ügyintéző. Pénzügyi termékértékesítő. Vállalkozási és bérügyintéző. Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző

Jelentkezés és további információk:
Computer School Informatikai és
Gazdasági Szakképző Iskola
Debrecen, Péterfia u. 4. III. emelet   I   Tel: 52/533-328
E-mail: debrecen@computerschool.hu 
www.computerschool.hu
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Az önkormányzat főként pályázati pénzből 
újítja meg a parkerdőt: a kétmilliárd forintos 
projekt révén 2014-re új arcot kap a nagyer-
dei pihenőövezet. A kivitelezési tender június 
elején jelent meg az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában; a közbeszerzési felhívásra hárman 
jelentkeztek. Mint azt Papp Lászó alpolgár-
mestertől megtudtuk, ha jogorvoslati kérelem 
nem lassítja a folyamatot, augusztus vé-
gén vagy szeptember elején elkezdődhet a 
Békás-tó és a szabadtéri színpad megújítása. 
(Látványterv: BORD Építész Stúdió)

díjakat adományoz a város
Idén is díjakat adományoz a város az érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, 
példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkája elismeréseként.

Csokonai-díj a társadalomtudományok, a kultúra, a művészet, ill. a közművelődés terén végzett mun-
káért adható. Hatvani-díj a város fejlesztése, a gazdaság, az egészségügy, a szociális tevékenység, az 
idegenforgalom és a környezetvédelem, Hajós Alfréd-díj pedig a testnevelés, a sport terén kifejtett értékes 
tevékenységért ítélhető oda.

A díjazottak személyére minden debreceni polgár javaslatot tehet. Javaslatokat az e célra rendszeresített 
űrlapon lehet tenni. (Beszerezhető az új városházán, ill. letölthető a debrecen.hu oldalról.)

A javaslatokat augusztus 23-áig lehet a város polgármesteréhez címezve, DMJV Polgármesteri Hivatal 
Kulturális Osztályára (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. em.) benyújtani.

Megszépül a nagyerdő

Továbbra is jó ütemben folyik a Nagyerdei 
Stadion rekonstrukciója, már több, mint 
harminc százalékos készültségről beszél-
hetünk. Júliusban elkezdődtek a gépészeti 
munkák az arénában. Párhuzamosan 
szerelik az elektromos, a lég-, a hő- és a 
vízvezetékeket. Mint a Dehir.hu írta: annyi 
csövet építenek be az arénába, hogy ha 
egymás után tennénk őket, akkor Debre-
centől majdnem Karcagig érnének.épül az aréna

Szakma - tapaSztalat - karrier

jelentkezz még ma - nehogy lemaradj éS máS töltSe be a te helyed!

kodo = a tudáS a legjobb befektetéS

érdekel az idegenforgalom világa? titkársági területen képzeled el a jövődet?
Szeretnél segíteni a szociális rászorulókon? akkor VálaSzd a debreCeni kodolányit!

2013 szeptemberében induló ÚJ 2 éves képzéseink:

- idegenvezető (OKJ: 5481201)
- turisztikai szervező, értékesítő (OKJ: 5481203)

- Ügyviteli titkár (OKJ: 5434602)
- Szociális asszisztens (OKJ: 5476202)
A jelentkezés egész nyáron folyamatos! Felvételi vizsga: NINCS

AKÁR ON-LINE IS: www.kodo.eu

Beiratkozás munkanapokon 9-15 óra között az iskolában
4024 Debrecen, Szent Anna u. 19.

nappalis hallgatóként 
megillet téged:

Diákigazolvány
TB ellátás

Családi pótlék
és árvasági ellátás



Mint elárulj,a nyáron főleg a gyümülcsös, joghur-
tos, könnyebb krémek használatára törekszenek. 
Népszerűek az eper, málna, meggy és barack fel-
használásával készült sütemények. S mint mondja, 
a limonádék mellett a darált jéggel, ásványvízzel 
készült nyári koktélokat és a tejalapú turmixokat 
is kedvelik a vendégek. Az újdonságokról szólva 
pedig kiemeli, hogy csapolt és üveges hűtött sört is 
árulnak. 
– A nyár nagy slágere a fagylalt, amit nem csak 
tölcsérben, de kelyhekben is felszolgálunk. Nálunk a 
vendég maga is összeállíthatja, milyen fagylaltok-
ból szeretne egy gyümölcsökkel, szirupokkal, saját 
készítésű ostyákkal, piskótákkal és tejszínhabbal 
díszített kelyhet – mondja a mestercukrász. S hoz-
záteszi, az is lehetséges, hogy egy szelet sütemény 
mellé egy adag fagylaltot is odategyenek, ami szin-
tén kedvelt és hűsítő desszert a meleg nyárban.
Mindkét üzletünkben ugyanazzal a kínálattal talál-
kozhatnak a vendégek – mondja Gara Gyula.
– Ezeket csak itt, nálunk lehet megkóstolni!

Debrecenben fogalom a Gara cukrászda. Gara Gyula, a kiváló mestercukrász, aki nem csak 
készíti, de maga is nagyon szereti az édességeket, jó szívvel ajánlja könnyű és finom, egyben 
egészséges finomságaikat.

Az oldal támogatója a Gara cukrászda
Debrecen, Piac utca 11–15.  I (52) 310-206  I  Hétfőtől vasárnapig: 9-tól 21 óráig
Debrecen, Kálvin tér 6.   I  (52) 530-460, 52/311-618  I  Hétfőtől vasárnapig: 9-tól 19 óráig
www.garacukraszda.hu
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44. Debreceni
Virágkarnevál

augusztus 16–20., Egyetem tér

 CSEH SÖRÜNNEP
 • cseh sörgyárak és kézműves magyar sörök, 
  sörkülönlegességek
 • Becherovka-kóstoló és koktélbár
 • grill terasz

augusztus 16., 6 óra, Kossuth tér

 CLASS FM – CLASS NYÁR 2013
augusztus 17., 20 óra, Kossuth tér

 A 90 évES KODÁLY FILHARMONIKuSOK
 ÜNNEPI KONCERTJE
augusztus 18., 20 óra, Kossuth tér

 KARNEvÁLOK TÁNCA,
 – TÁNCOK
 KARNEvÁLJA

augusztus 19., 10 óra, Emlékkert

 MEzőK LILIOMAI –
 ég MADARAI
 Kenyérszentelés Böjte Csaba
 ferences testvérrel

augusztus 19., 16 óra, Kossuth tér
 gALIBA gYERMEK-
 FESzTIvÁL éS JuNIOR
 vIRÁgKARNEvÁL
augusztus 19., 19 óra, Kossuth tér

 SzTÁROK A TéREN
augusztus 20., 8 óra

 vIRÁgKARNEvÁL,
 TűzIJÁTéK, uTCABÁL
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A programok reggel 7.30-kor indulnak a Kossuth téren, a 
Nagytemplomnál biciklis- és oldtimer-felvonulással, őket 
követik majd a virágkocsik, a karneváli csoportok.

A 44. debreceni virágkarneválon idén is látványos 
virágkocsik vonulnak majd. A tervezett kompozíciók sorá-
ban hagyományosan ott lesz Debrecen város virágkocsija 
és Szent István koronája, de szerepel majd a DKV rend-
hagyó hajtánya, az egyetem, a Tigáz, a TEVA, a Sodexo, a 
Fórum, a McDonald’s, a Segner Fitnesz, Kazahsztán és a 
Ford kocsija. Közös kompozícióval jelenik majd meg Kecs-
kemét, Balatonfüred és Cegléd, ill. Toyama tartomány 
és a DH Szerviz. S izgalmasnak ígérkezik a hagyomány 
világát megidéző Alföldi Legendárium is.

Aki szeretné közvetlen közelről átélni a karneváli forgatag 
varázsát a felvonulás útvonalán épített kényelmes lelá-
tókon, az már vásárolhat jegyeket a Kölcsey Központban, 
az Apolló moziban, a Főnix Csarnokban és az Interticket 
hálózatában. 

Utcai lelátók helyszíne és jegyárai:
Kossuth tér (központi lelátó): 5 ezer Ft
Simonffy u., Rózsa u.: reggel 4 ezer, este 3600 Ft
Kölcsey-lelátó: 4 ezer Ft
Simonyi u.-i lelátó: 3600 Ft

Látványos produkciókkal vonulnak majd fel hazai 
és külföldi csoportok a karneváli menetben. A 
virágkarnevál örökös kedvencei, a zászlóforgatók, 
most Róma mellől érkeznek. A Sbandieratori e 
Musici dei 7 Rioni Storici csoport 2009-ben járt 
már Debrecenben, most pedig elképesztő külön-
legességekkel készülnek. Az olasz zászlóforgatók 
helyi kézművesmesterek által készített rene-
szánsz és barokk kosztümöket viselnek, ezzel is 

tovább színesítik magas színvonalú produkciójukat. Izgalmas lesz a toyamai Fukuno-középiskola rézfúvós 
zenekarának műsora is. A japán fiatalok már kora nyár óta keményen készülnek, hogy elkápráztathassák 
Debrecen közönségét. Saját, egyedi hangzásvilág és bő repertoár jellemzi a zenekar programját: öltözékük, 
mozgáskultúrájukvagy a híres japán dal, a Sakura bizonyára elbűvüli majd a karnevál közönségét.

ikebanamesterek bemutatása
Debrecen városa 2008 után ismét átélheti a tradicionális japán virág-
kötészet által nyújtott szépségeket. Idén négy ikebanaművész enged 
majd betekintést ebbe a nagyszerű kultúrába, munkáikon keresztül. 
Fellépéseik mellett kézművesfoglalkozást is tartanak majd, amely során 
igyekeznek megtanítani az érdeklődőknek, hogyan tudnak saját maguk 
is virágkötő mesterekké válni. 

stadion
9 óra: Mónus József íjászbemutatója 
9.30: Tóth Gabi koncertje 10: Ünnepi mű-
sor, felvonulás 14.30 Virágkocsi-kiállítás 
15.30 Karneváli csoportok bemutatója.

A esti menet 20 órakor indul 
majd. Tűzijáték és utcabál 
zárja majd a 44. Debreceni 
Virágkarnevál programját.
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Programok            időrendben

Gyönyörű lesz az ég Debrecen felett: augusztus 14-én indul a 13. Debrecen Kupa
Hőlégballonverseny
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi 

O Augusztus 9., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

O Augusztus 9., péntek, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

O Augusztus 9., péntek, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója: Tokos Zoltán gitárművész 
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

 O Augusztus 9., péntek, 19.15
Zsuzsivonatos csillagséta. Indulás 19.15-
kor a Zsuzsi vasút Hétvezér megállóhelyről. 
Szakvezetés: Magnitúdó Csillagász Egyesület. 
Tervezett visszaérkezés: 24 órakor. Rossz idő 
esetén a csillagséta időpontja megváltozik; 
részletek a www.zsuzsivasut.hu honlapon.

 O Augusztus 9., péntek, 19.30
Debreceni Cívis Korzó: Virágkarneválra 
készülve: Válogatás a Valcer Táncstúdió 
karneváli koreográfiájából a Kossuth téren.

O Augusztus 10., szombat
Válaszd a hazait túrái: Kultúr-túra. 
Kerékpáros: 51–20 km. Útvonal: Debrecen–
Bánk–Létavértes–Kokad–Álmosd–Bagamér–
Vámospércs–Debrecen. Információ:
http://www.hajdutura.hu/

 O Augusztus 10., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O  Augusztus 10., szombat
Magányos táj. Tájábrázolás a természeti 
tájtól a városi tájig című kiállításhoz 
kapcsolódóan Veiszer Alinda tárlatvezetése 
a Déri Múzeumban.

O Augusztus 10., szombat, 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

 O Augusztus 10., szombat, 17, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

 O Augusztus 10., szombat, 18 óra
Szezonnyitó jégdiszkó a Jégcsarnokban.

O Augusztus 10., szombat, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója: Csorba Gergő gitárművész 
hangversenye a DE Zeneművészeti Karon.

O Augusztus 10., szombat, 19.30
Debreceni Cívis Korzó: a Debrecen Big Band 
műsora a Kossuth téren. Vez.: Daróczy László.

O Augusztus 10., szombat, 20 óra
Nyári színházi esték: Mégis szép. Udvaros 
Dorottya önálló estje a Kölcsey Központban.

 O Augusztus 11., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

 O Augusztus 11., vasárnap, 9 óra
Gyermekruhabörze a Beregszászi Pál 
Szakközépiskolában (Jerikó u. 17–21.).

 O Augusztus 11., vasárnap, 10 óra
Zootitkok. A kétpúpú tevék életének 
titkairól mesélnek a gondozók a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Augusztus 11., vasárnap, 16.30
DVSC-TEVA–Diósgyőr bajnoki labdarúgó-
mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

 O  Augusztus 11., vasárnap,
17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

 O Augusztus 12–16.
Tenisztábor a Kismacsi Közösségi Házban. 
Információ: (52) 716-698

O Augusztus 12., hétfő, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója: Óváry Zoltán gitárművész 
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Augusztus13., kedd, 17 óra
Vencsellei István fotóművész és Varga 
Attila újságíró Argetin tangó (Argentínától 
Rómáig) című fotókiállítása a Benedek Elek 
Könyvtárban. Mny.: Bosák Nándor, a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke.
A tárlat szeptember 7-éig látogatható.
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Augusztusban is lesz régiségvásár: 11-én, 20-án és 25-én reggel 7 órától lehet kirándulást 
tenni a régi tárgyak magával ragadó világába a szokásos helyszínen, a Kishegyesi úti Tesco 
parkolójában

Filmzenék is felcsendülnek a Kodály Filharmonikusok Kossuth téri koncertjén

O  Augusztus 13., kedd
Varázslatos Magyarország – Bűvös 
Hortobágy. Természetfotó-kiállítás a Kölcsey 
Központban. Szeptember 8-áig látogatható.

 O Augusztus 13., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Augusztus 13., kedd, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

O Augusztus 13., kedd, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója: Tari Szabolcs gitárművész 
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O  Augusztus 14–15., szerda–csüt., 21 óra
22. Mandala Nyár ’13 – Egri csillagok a 
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 
és Szakiskola udvarán (Piac u. 8.).
Szereplők: Vikidál Gyula, Kalapács József, 
Szabó Gyula, Tarczali Krisztián, Babicz Ágoston, 
Cserjési Beatrix, Péter Hanna, Bódis Gábor, 
Fenyvesi Zsolt.
Jegyek-információk: (52) 412-250

 O Augusztus 14–18.
13. Debrecen Kupa Hőllégballonverseny. 
Nemzeti hőlégballon-bajnokság
Helyszín: Debrecen légtere.

 O Augusztus 14., szerda
„Görkapocs”-fesztivál a Kossuth téren. 
Bemutatkoznak a Görög Katolikus Egyház 
oktatási és szociális intézményei, görög 
katolikus borászok, motorosok, művészeti 
csoportok és zenekarok.

 O Augusztus14., szerda
Divatszerda a Hal közben. A Debreceni 
Nyár részeként az Ifjúsági Ház szervezésében 
Summer Love Show látható a Fashion Zone 
Modellügynökség jóvoltából. 

 O  Augusztus 14., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 14., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 14., szerda, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója: Kiss László gitárművész 
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

 O Augusztus 15., csütörtök
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 15., csütörtök, 10 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 15., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 15., csütörtök
15 óra: Kaktuszok és egyéb pozsgás 
növények kiállítás megnyitója a Kölcsey 
Központban.
17 óra: Varázslatos Magyarország – Bűvös 
Hortobágy kiállítás megnyitója a Bényi 
Árpád-teremben.
19 óra: Szent István király intelmei 
Imre herceghez. Szereplők: Újhelyi Kinga 
színművész, Lukács Miklós cimbalomművész.

 O Augusztus 15., csütörtök, 16 óra
Az én kertem az én váram című 
rajzpályázat eredményhirdetése a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárban. A legjobb művekből 
kiállítás tekinthető meg a könyvtár nyitva 
tartási idejében augusztus 15. és szeptember 
5. között.

 O  Augusztus 16–19.
Fesztiválklub a Modem udvarán.

 O  Augusztus 16–20.
Cseh sörünnep az Egyetem téren. Cseh 
sörgyárak és kézműves magyar sörök, 
sörkülönlegességek; Becherovka-kóstoló és 
koktélbár; Grillterasz; Eredeti cseh sörházi élő 
népzene.

 O Augusztus 16–21.
Debreceni virágkarnevál és karneváli 
hét: Class FM: Class Nyár; Kodály Filharmónia 
Debrecen koncertje; Karneválok tánca – táncok 
karneválja; Galiba gyermekfesztivál és junior-
virágkarnevál; Debrecen Hangja-döntő;
44. Debreceni Virágkarnevál.



O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi 
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Kaktuszok és egyéb pozsgás növények: 
látványos kiállítás nyílik a Kölcsey 
Központban

Lehet csúszdázni: Aquaticum IV. Országos Csúszdabajnokság az Élményfürdőben

O  Augusztus 16–31.
Fekete doboz. A Firka Kör kiállítása a 
Műterem Galériában. Megnyitó: Augusztus 15., 
csütörtök, 17 óra

O Augusztus 16.–szeptember 8.
Madarász Kathy Margit virágai. Kiállítás a 
Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében.

O Augusztus 16.–szeptember 13.
A visegrádi tehetségnapok élményei. 
Nemzetközi rajzkiállítás lengyel, cseh, román, 
szlovák és magyar fiatalok munkáiból az Újkerti 
Közösségi Házban.

 O Augusztus 16., péntek
Aquaticum IV. Országos Csúszdabajnokság 
az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben. 
7 kategória, értékes nyeremények, egész napos 
családi program.

O Augusztus 16., péntek
Debrece’nbass: Chris.su+Falkon. Koncert a 
Roncsbárban.

 O  Augusztus 16., péntek
Lakóautó-klubtalálkozó a kerekestelepi 
fürdő és Lyra Beach kempingben.
20 órától Maszk amatőr színésztársulat 
Hungária-dalokkal szórakoztatja a vendégeket. 
21 órától táncest.

 O Augusztus 16., péntek, 6 óra
Class FM: Class Nyár a Kossuth téren. 6.00–
10.00: Morning-show Sebestyén Balázzsal, 
Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 10.00–15.00: 
Class-kívánságműsor. 15.00–18.00: Class-
délután Vágó Pirossal. Fellépők a színpadon: 
10.00: Hien, 15.00: Vastag Tamás, 17.30: 
Kasza Tibi, 19.00: Bikini, 20.30: Magna Cum 
Laude.

O  Augusztus 16., péntek, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

 O  Augusztus 16., péntek 
17 óra: Tiszta udvar – Rendes ház díjátadó 
műsora a Kölcsey Központ báltermében.
18 óra: Hangszerek és virágok – 
virágkötészeti bemutató a Kodály 
Filharmonikusok közreműködésével a Bényi 
Árpád-teremben.

O  Augusztus 17–19.
XVII. Eötvös Kupa nemzetközi 
röplabdatorna.
Információ: http://eotvosvolley.fw.hu

 O Augusztus 17–20.
Hortobágyi Hidi Vásár – hagyományőrző 
kézművesvásár. Információ: (52) 589-00

 O Augusztus 17–20.
XXII. Farmer-expó Nemzetközi 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari 
Szakkiállítás, VIII. Hortico Zöldség-
Gyümölcs Kertészti Szakkiállítás és 
III. Vadász-expó Vadászati, Halászati, 
Természetjáró Szakvásár a DE 
Agrártudományi Centrumában (Böszörményi 
út 138.).

 O  Augusztus 17–19., szombat–hétfő, 16 óra
Lurkóliget. Gyermekprogramok a Baltazár 
Dezső téren.

O Augusztus 17.–december 31.
Fekete leves. A kávéfőzés 
története. Kiállítás a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban.

 O Augusztus 17., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 17., szombat
Kuttya / Cube / Stickmen a Roncsbárban.

 O Augusztus 17., szombat, 8 óra
V. kerekestelepi fürdőfesztivál a 
kerekestelepi fürdő és kempingben. Program: 
Röplabdagála; Főzőverseny; Amatőr zenekarok 
bemutatkozása; Dancing Boots country-
táncegyüttes; Főnix táncegyüttes; Benzin; 
Solar Surf; Liszter Show; Mrs. Columbo-
koncert; Szikora Róbert és az R-GO Gidák.

 O Augusztus 17., szombat, 10 óra
Családi nap a Magányos táj című kiállításon a 
Déri Múzeumban.

 O Augusztus 17., szombat
16.30: Fekete leves. A kávéfőzés története. 
Kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó 

tárlatvezetést tart Saly Noémi a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban.
17 óra: Dr Valter Blues Café koncertje.

O Augusztus 17., szombat, 17 óra
Sárosi Dániel orgonahangversenye a 
Református Kollégium Oratóriumában.

 O Augusztus 17., szombat 17, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Augusztus 17., szombat, 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója: záróhangverseny a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében. Km. a 
rendezvény gitárzenekara Martos László 
vezényletével, valamint a verseny helyezettjei.



Farmer-expó az agrártudományi centrum területén: augusztus 17. és 20. között

 O Augusztus 20., kedd
Salakmotorverseny Debrecen város 
Nagydíjáért a debreceni salakstadionban 
(Gázvezeték u. 35.).

 O  Augusztus 20., kedd
44. Debreceni Virágkarnevál. Karneváli 
felvonulás, folklórfesztivál, tűzijáték, utcabál.
További információ a programokról lapunk 
18. és 19. oldalán, valamint: a www.
debreceniviragkarneval.hu és fonixinfo.hu 
honlapokon.

 O Augusztus 20., kedd, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

 O Augusztus 20., kedd, 7.30
Az országzászló felvonása katonai 
tiszteletadással a Bem téren.

 O Augusztus 20., kedd, 11.30
Szent István király domborművének 
megkoszorúzása a Déri téren.

 O Augusztus 20., kedd, 12.30
Emlékkő megkoszorúzása a Fazekas-
emlékkertben (Vármegyeháza utca).

O Augusztus 20., kedd, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

 O Augusztus 20., kedd, 18 óra
Az országzászló levonása katonai 
tiszteletadással a Bem téren.

O Augusztus 20., kedd, 18 óra
Karneváli Fűszer-Csemege a Modemben.

O Augusztus 21-éig
A bányák virágai. Az ásványok világa, a 
Föld költészete. A Szőnyi Pál Ásványbarát 
Kör ásványkiállítása a Nagyerdei Kultúrpark 
Afrika-házában.

 O Augusztus 21., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 21., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 22., csütörtök,
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O Augusztus 22., csütörtök, 10 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

 O Augusztus 22., csütörtök. 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 23., péntek
Virágkommandó a Déri Múzeum 
szervezésében. Múzeumpedagógiai program: 
szedjünk szemetet, ültessünk közösen virágot 
Debrecen elhanyagolt részein! 

 O Augusztus 23., péntek
Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója 
az Oláh Gábor utcai Sportcentrumban és a 
Sportuszodában.

O Augusztus 23., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

O Augusztus 23., péntek, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

 O Augusztus 24., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O Augusztus 24., szombat, 17, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Augusztus 24., szombat, 18 óra
Magyar Continental Singers koncertje. 
Helyszín: Baptista Imaház (Szappanos u. 23.).

O Augusztus 24., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege a Modemben. Vendég: 
Mahagonee.

O Augusztus 25., vasárnap
This is Bihar! Koncertek az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubjában. Fellépők: Liferuiner 
(Toronto), Anchorless Bodies (Miskolc), Cold 
Reality (Budapest), Chaosrealm (Debrecen), 
Orion Dawn (Nyíregyháza).

 O Augusztus 25., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

 O Augusztus 25., vasárnap, 9 óra
Kelet-magyarországi babaexpó 
és babaruhabörze a Hódos Imre-
rendezvénycsarnokban.
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O Augusztus 17., szombat, 20 óra
A 90 éves Kodály Filharmonikusok 
koncertje a Kossuth téren.

O  Augusztus 18–21.
Vasútmodell-kiállítás az Ifjúsági Házban.

O  Augusztus 18.–január 19.
Körkörös romok. Ország Lili falai. Kiállítás 
a Modemben.

O  Augusztus 18., vasárnap
Őrült futás: www.debrecenikilometerek.hu

 O Augusztus 18., vasárnap
XVII. Eötvös Kupa nemzetközi 
röplabdatorna ünnepélyes nyitóeseménye a 
Baltazár Dezső téren.

O Augusztus 18., vasárnap
Kerítésszaggatás: Etalon / Betonlégy / 
Diktátor / Lies. Koncertek a Roncsbárban.

O Augusztus 18., vasárnap
Virágok a Bibliában. Orgonakoncert a 
Szent László-templomban.
Közreműködik: Sárosi Dániel, Böjte Csaba atya.

 O Augusztus 18., vasárnap, 17 óra
Tárlatvezetés a Körkörös romokon. 
Ország Lili falai című kiállításon Farkas Zsófia 
művészettörténész, a tárlat kurátora vezeti 
végig a látogatókat. A tárlatvezetés ingyenes, 
csak a kiállításra szóló belépőjegyet kell 
megváltani.

 O Augusztus 18., vasárnap, 17, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

 O Augusztus 18., vasárnap, 20 óra
Karneválok tánca – táncok karneválja. 
Valcer Táncstúdió karneváli műsora a 
Kossuth téren.

O Augusztus 19., hétfő 
II. Debreceni Futókarnevál. Terep 
– félmaraton. Információ: www.
debrecenikilometerek.hu

O Augusztus 19., hétfő
A nyughatatlan. Koncert a Roncsbárban.

 O Augusztus 19., hétfő, 10 óra
Mezők liliomai – ég madarai. 
Kenyérszentelés Böjte Csaba ferences 
testvérrel az Emlékkertben.

 O  Augusztus 19., hétfő, 11 és 15 óra
Ami máskor nem látható! Rendhagyó 
tárlatvezetések a Református Kollégium 
Múzeumában. Közreműködik: Móré Sándor 
és Ormosi László. A múzeum augusztus 20-án 
hosszított nyitva tartással várja a látogatókat.

 O Augusztus 19., hétfő, 16 óra
II. Galiba gyermekfesztivál és junior- 
virágkarnevál a Kossuth téren.

O Augusztus 19., hétfő, 18 óra
Karády Katalintól a Quimbyig. Soós Judit 
és Firenzéből Sándor Judit nyári koncertje 
a Romkertben. Válogatást hallhatnak több 
évtized legnépszerűbb hazai és külföldi 
slágereiből.

 O  Augusztus 19., hétfő, 18 óra
Ikebana-show. Japán 
virágkötészmesterek bemutatója és 
kézművesfoglalkozása a Kölcsey Központ 
Bényi Árpád-termében.

O Augusztus 19., hétfő, 19 óra
Sztárok a téren. 19 óra: PG Csoport. 
20 óra: Radics Gigi, 20.30: Debrecen 
Hangja-döntő, 21.15: Charlie.

 O Augusztus 20., kedd
Virágkarneválhoz kapcsolódó 
rendezvények a Nagyerdei Kultúrparkban.

Nem múlhat el nyár állatkerti és vidámparki kirándulás nélkül



Farmer-expó az agrártudományi centrum területén: augusztus 17. és 20. között

 O Augusztus 20., kedd
Salakmotorverseny Debrecen város 
Nagydíjáért a debreceni salakstadionban 
(Gázvezeték u. 35.).

 O  Augusztus 20., kedd
44. Debreceni Virágkarnevál. Karneváli 
felvonulás, folklórfesztivál, tűzijáték, utcabál.
További információ a programokról lapunk 
18. és 19. oldalán, valamint: a www.
debreceniviragkarneval.hu és fonixinfo.hu 
honlapokon.

 O Augusztus 20., kedd, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

 O Augusztus 20., kedd, 7.30
Az országzászló felvonása katonai 
tiszteletadással a Bem téren.

 O Augusztus 20., kedd, 11.30
Szent István király domborművének 
megkoszorúzása a Déri téren.

 O Augusztus 20., kedd, 12.30
Emlékkő megkoszorúzása a Fazekas-
emlékkertben (Vármegyeháza utca).

O Augusztus 20., kedd, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

 O Augusztus 20., kedd, 18 óra
Az országzászló levonása katonai 
tiszteletadással a Bem téren.

O Augusztus 20., kedd, 18 óra
Karneváli Fűszer-Csemege a Modemben.

O Augusztus 21-éig
A bányák virágai. Az ásványok világa, a 
Föld költészete. A Szőnyi Pál Ásványbarát 
Kör ásványkiállítása a Nagyerdei Kultúrpark 
Afrika-házában.

 O Augusztus 21., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 21., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 22., csütörtök,
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O Augusztus 22., csütörtök, 10 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

 O Augusztus 22., csütörtök. 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 23., péntek
Virágkommandó a Déri Múzeum 
szervezésében. Múzeumpedagógiai program: 
szedjünk szemetet, ültessünk közösen virágot 
Debrecen elhanyagolt részein! 

 O Augusztus 23., péntek
Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója 
az Oláh Gábor utcai Sportcentrumban és a 
Sportuszodában.

O Augusztus 23., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

O Augusztus 23., péntek, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

 O Augusztus 24., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O Augusztus 24., szombat, 17, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Augusztus 24., szombat, 18 óra
Magyar Continental Singers koncertje. 
Helyszín: Baptista Imaház (Szappanos u. 23.).

O Augusztus 24., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege a Modemben. Vendég: 
Mahagonee.

O Augusztus 25., vasárnap
This is Bihar! Koncertek az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubjában. Fellépők: Liferuiner 
(Toronto), Anchorless Bodies (Miskolc), Cold 
Reality (Budapest), Chaosrealm (Debrecen), 
Orion Dawn (Nyíregyháza).

 O Augusztus 25., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

 O Augusztus 25., vasárnap, 9 óra
Kelet-magyarországi babaexpó 
és babaruhabörze a Hódos Imre-
rendezvénycsarnokban.
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O Augusztus 25., vasárnap, 10 és 16 óra
Idesüss a Figurásra! Vojtina Bábszínház 
jubileumi, 20. évadának kapunyitó 
rendezvénye az Emlékkertben.

O Augusztus 25., vasárnap, 16.30
DVSC-TEVA–Ferencváros bajnoki labdarúgó-
mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

 O Augusztus 25., vasárnap, 17, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

 O Augusztus 26–30.
Zoológiai szaktábor a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Augusztus 27., kedd, 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

 O Augusztus 28., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 28., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

 O Augusztus 29., csütörtök
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O Augusztus 29., csütörtök, 10 óra
Társasjátékklub a Méliusz-központban

 O Augusztus 29., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

 O Augusztus 29., csütörtök, 17 óra
Ember a tájban. Tájképfestészet az 
európai művelődéstörténetben a 16. 
századtól a 19. századig. Petneki Áron 
művelődéstörténész, a Varsói Egyetem 
vendégprofesszorának vetítéssel egybekötött 
előadása a Déri Múzeumban.

O Augusztus 30-áig
H. Csongrádi Márta fotóművész jubileumi 
kiállítása a Belvárosi Galériában.

 O Augusztus 30., péntek
Állatkertek éjszakája a Nagyerdei 
Kultúrparkban. Inf.: www.zoodebrecen.hu

O Augusztus 30., péntek 17 óra
Aqua-zumba az Aquaticum Strandfürdőben.

O Augusztus 30., péntek, 19 óra
Szép estéket Debrecen. Jótékonysági 
gálakoncert a Csokonai Színházban.

 O Augusztus 31., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

 O Augusztus 31., szombat, 20 óra
Emlékezés a Zsuzsi vasút 1977-es 
vonalmegszüntetésére. Emlékvonat 
indul 20 órai indulással, az eredeti 
menetrendnek megfelelően, a Zsuzsi vasút 
Hétvezér megállóhelyről. Hármashegyalja 
végállomásnál tett rövid éjszakai túra után 
visszatérés.

O Augusztus 31., szombat, 20 óra
Sub.hu Party a Modemben. A debreceni 
underground webrádió elektronikus zenei 
estje. Fellépnek: Sirius, Rag, Tomslack és 
Tshabee. A vizuális háttérről az Magyar 
Képzőművészeti Egyetem intermédia szakos 
hallgatóiból álló 2D Crew gondoskodik.

 O Szeptember 1., vasárnap
Az országos tanévnyitó keretében 
múzeumpedagógiai foglalkozások
a Déri Múzeum kiállításain.

 O Szeptember 1., vasárnap, 8 óra
Gombfocibajnokság az Ifjúsági Házban.

 O Szeptember 1., vasárnap, 10 óra
Diákcsemege-fesztivál a Déri téren. 

 O Szeptember 1., vasárnap, 16 óra
IV. nemzeti tanévnyitó a Kossuth téren.

 O  Szeptember 3., kedd, 21 óra
Modem Kertmozi – Still. Donald Cammell–
Nicolas Roeg: Az előadás (1970)

O Szeptember 6., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

ELŐZETES:

O Szeptember 7., szombat
Válaszd a hazait túrái: Homoki túra. 
Gyalogos: 14 km. Útvonal: Debrecen–Haláp–
Martink –Debrecen. Információ:
www.hajdutura.hu

O Szeptember 7., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege speciál a Modemben. 
Vendég: André Vida.

O Szeptember 8., vasárnap
Debreceni rockzene ünnepe.
(50 zenekar – 10 helyszín.)

 O Szeptember 8., vasárnap, 10 óra
Zootitkok – A dél-amerikai tapírok
a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Szeptember 14., szombat
DVSC-TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O  Szeptember 20., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

A tímárok világába enged betekintést a tímártörténeti kiállítás – stílusosan a Tímárházban

Még több program, még több 
információ a Dehir.hu hírportálon!



Még látható 
kiállítások

képeslapok a régi Debrecenről
– Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 
augusztus 31-éig
Partiumi tájakon – Tímárház, 31-éig
élő bolygónk színpompás 
növényvilága. Válogatás Soó Rezső 
bélyeggyűjteményéből
– Malompark II., 31-éig
Déri Frigyes óegyiptomi 
gyűjteménye – Déri Múzeum, 31-éig
Ruha teszi az embert
– Tímárház, 31-éig
Fekete doboz. a Firka kör 
kiállítása – Műterem Galéria, 31-éig
Virágkarnevál képekben, 
dokumentumokban 
– Méliusz-központ , 31-éig
a Nemzetközi Vasutas alkotótábor 
anyaga – VOKE Egyetértés Művelődési 
Központ, szeptember 2-áig
Vincze andrea kiállítása
– Élettudományi Galéria, 5-éig
Bodor lila: Bali Mata
– Hal Köz Galéria, 6-áig
Madarász kathy Margit virágai
– Kölcsey Központ, 8-áig
kockázati tényező. intermédia 2.0
– Modem, 15-éig
Nemzetközi rajzkiállítás lengyel, 
cseh, román, szlovák és magyar 
fiatalok munkáiból
– Újkerti Közösségi Ház, 17-éig
orchideák Európa bélyegein
– Malompark, 27-éig
Magányos táj – Déri Múzeum, 29-éig
hajdu ádám természetfotói
– Józsai Közösségi Ház, 30-áig
still. Fotográfia a múzeumban
– Modem, október 6-áig

FolyaMatosaN látogatható:

tímártörténeti kiállítás és 
kézművesek Debrecenben
– Tímárház
Medgyessy Ferenc életművét 
bemutató állandó kiállítás
– Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
a torinói lepel hiteles másolata
– Szent Anna-székesegyház
Őseink hite – Szent Anna-
székesegyház
Munkácsy Mihály
krisztus-trilógiája – Déri Múzeum

Még tartanak a pályaépítési 
munkálatok a 2-es villamos 
vonalán. Ennek része a Petőfi 
téri végállomás átépítése is. Mint 
azt a Debreceni Korzó olvasói is 
tapasztalhatták, a munkálatok 
szakszerű elvégzésének érde-
kében a Petőfi tér Nagyállomás 
előtti területét a közúti forgalom 
elől lezárták. A várhatóan 2013 
augusztusának végéig tartó 
munkálatok ideje alatt átalakul a 
Petőfi téri végállomás. Itt új ívű, 
kétvágányos hurokvégállomást 
alakítanak ki járműtelepi kapcso-
lattal, középperonos, elkülönített, 
térkő burkolatos le- és felszálló-
helyekkel. 

A munkálatok ideje alatt a 
gépjárműforgalom továbbra is 
korlátozott. A Nagyállomás előtti 
területre a Piac utca és az Erzsé-
bet utca felől nem lehet behaj-
tani. Az állomás indulási oldala 
és a posta épülete gépjárművel 

körkörös 
romok
Ország Lili életműve 
egyedülálló a huszadik 
századi magyar képző-
művészetben. A Modem 
e magányos, női és zsidó 
gyökerekből táplálkozó 
pálya bemutatására 
vállalkozik. Az augusztus 
18-án nyíló kiállításra magyar közgyűjteményekből és magánygyűjte-
ményekből érkeznek munkák a művész összes fontosabb korszakából, 
így a látogató átfogó képet kaphat a huszadik századi magyar művé-
szet egyik legkiemelkedőbb és legtitokzatosabb, a maga teljességében 
ritkán látott életművéből.

közlekedési változások
a Salétrom utca és a Raktár utca 
felől közelíthető meg, s ugyan-
ezen az útvonalon hagyható el. 
Az indulási oldalnál lévő parkoló 
használható, s a téren a gyalo-
gosközlekedés biztosított. 

A helyi járatú autóbuszok a 
Nagyállomás érkezési oldalán 
kialakított ideiglenes megálló-
helyről indulnak és ide érkeznek. 
Erre a területre kizárólag a DKV 
járatai, valamint a taxik hajt-
hatnak be, így a Nagyállomás 
érkezési oldalán lévő parkoló 
sem használható. A bérletpénztár 
is működik – ideiglenes helyén, 
az aluljáró lejáratánál elhelyezett 
konténerben, a korábbihoz képest 
változatlan nyitva tartással.

Lapzártakor érvényes infor-
mációnk, hogy a vágányzár 2013. 
augusztus 9-éig tart. Ezután a 
villamosok már a megszokott 
módon, illetve útvonalon közle-
kednek.

O feszültséG alatt. A 2-es villamospálya nyomvonalának Hu-
nyadi és Péterfia utcai csomópontja és a Thomas Mann utca közötti 
szakaszán a felső vezetéket és a földkábelhálózatot feszültség alá 
helyezték! A vezetékek megközelítése, érintése életveszélyes!
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Egy éve hozott létre a Szatyor Egyesület termelői piacot, hogy a helyi 
termékek közvetlenül jussanak el a vásárlókhoz. Ez a környékbelieknek 
jobb megélhetést jelent, a debrecenieknek pedig lehetőséget arra, hogy 
egészséges, helyben termett árukhoz jussanak. A kínálatban zöldség, 
gyümölcs, sajt és egyéb tejtermék, pékáru, húsáru, tojás, lekvár, befőtt, 
méz, hidegen sajtolt olaj, gyógynövény-készítmény, szappan szerepel-
nek. A kezdeményezés mellé odaállt a Debreceni Művelődési Központ is. 
Így júliustól a Tímárházban szerdánként 17-től 18 óráig, a Homokkerti 
Közösségi Házban (lásd fotónkat!) csütörtökönként 17.30-tól 18.30-ig, 
míg a Csapókerti Közösségi Házban péntekenként 16-tól 17 óráig talál-
kozhatnak a termelők és a vásárlók egymással.

fürdőfesztivál
Idén is megrendezik a kerekestelepi fürdőfesztivált augusztus 17-én. 
A programok reggel 8-kor indulnak. Lesz röplabdagála és főzőverseny, 
13 és 17 óra között amatőr zenekarok mutatkozhatnak be, de fellép 
a Dancing Boots és a Főnix táncegyüttes, koncertet ad a Benzin és a 
Solar Surf. 18 órától a Liszter Show, 19.30-tól a Mrs. Colombo lép szín-
padra, 21 órától pedig az R-GO forrósítja majd a hangulatot.

termelői piacok nyíltak

A virágkarnevál üde színfoltja a virágdíszes kerékpáros 
felvonulás, mely idén immár ötödik alkalommal vezeti 
fel az augusztus 20-i karneváli menetet. Évről évre egy-
re többen, egyre látványosabb virágkompozíciókkal te-
kernek a karneválon, bizonyítva ezzel, hogy a helyiek 
szeretik, s ki is veszik a részüket a karneváli forga-
tagból. A kerékpáros felvonuláshoz idén is ingyen, 
előzetes regisztrációt követően csatlakozhat bárki, 
aki vállalja, hogy virágokkal díszített kerékpárján 
végigkerekezi a karneváli útvonalat a Miklós utcától 
a Sportcentrumig. Jelentkezni egyénileg, illetve isko-
lai, céges csapatok, egyesületek, alapítványok képvise-
letében lehet a Tourinform-irodában. S ha már valaki 
csatlakozott, ne felejtse el a karneváli készülődést és a 
kerékpáros részvételt megörökíteni fotón! A fényképeket 
az Irány, Debrecen! Facebook-oldalra augusztus 25-éig 
feltöltők között értékes nyereményeket sorsolnak ki a 
szervezők.
bővebb információ: Tourinform-iroda  I  Piac u. 20., (52) 412-250 
debrecen@tourinform.hu  I  www.iranydebrecen.hu

tekerjünk együtt!

Közönségkapcsolat és bérletékesítés: 
Tourinform Iroda (Piac u. 20.)

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

VÁLTSON
BÉRLETET!

• Kocsis Zoltán és a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar koncertje • 

Barátok a hegy két oldaláról – Strauss és 

Mahler • Bécsi klasszikusok • Karácsonyi 
koncert • Paulus oratórium • A Bécsi 
Filharmonikusok Vonósnégyesének 

hangversenye • Zene és költészet • 

Zenés utazás Mendelssohn, 

Brahms és Dvořák műveivel • 450 

éves a Heidelbergi káté • Schumann, 

Brahms, Beethoven és az első hegedűs: 

Xiao Wang • Rost Andrea ária- és 

dalestje • A komoly Rossini • Világhírű 

fi lmzenék – újrahangolva • Francia 
hangulatok Kocsis Zoltánnal • 

Kvartettben: Mozart–Hidas–Kodály–
Hadady • Mozart–Beethoven–
Mendelssohn koncert • A Pannon 

Filharmonikusok koncertje •
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Ez már a harmadik filmem – mondja Lakatos János, 
aki örül annak, hogy itt, Debrecenben dolgozhat.
S hogy miért? „A királyi tévénél szakosodnak az 
operatőrök is. Van, aki csak híradót forgat, más 
csak stúdióban dolgozik. Mi viszont a DTV-nél a 
szakma minden rétegét megismerhetjük. Az pedig, 
hogy a napi híradós és magazinos munkák mellett 
játékfilmes lehetőséget is kaptam, valahol a szak-
ma és a lehetőségek csúcsa számomra.”

Pedig nem egyszerű ez a világ, árulja el, mivel 
alapból úgy gondolja, ez egy örömszakma, ami 
sokak szemében vonzó, irigyelt pálya, ugyanakkor 
az is tény, hogy sokat ad, és sokat is elvehet 
„Itt nincs olyan, hogy kikapcsolom a telefont, vagy 
befejeztem mindent. Mindig képben kell lenni, 
készen arra, hogy forgatni indulunk. Ráadásul nagy 
a felelősségünk is, mivel a néző azt látja majd, amit 
mi megmutatunk neki. S hogy mit mutatunk meg? 
Amit meg is éltünk. Amikor arról készül riport, ho-
gyan karácsonyoznak az állami gondozott gyerekek, 
akkor mi is ott vagyunk közöttük, és megsimogatjuk 
a fejüket. Ha egy politikus nyilatkozik, akkor ott ál-
lunk, és a szemébe nézünk. Vagy ha valahol tűzvész 
pusztít, akkor bizony a mi ruhánk is füstös szagot 
fog árasztani a munka végén.”

S hogy került a televíziózás világába Lakatos 
János? A vizualitás csodája mindig is vonzotta. Már 
egészen kiskorában szívesen akasztott fényképe-

zőgépet a nyakába, s 
fotózta, amit látott. Aztán 
később a mozgóképek is 
érdekelni kezdték. Termé-

szetes volt, hogy erre induljon el. A DTV az első és 
egyetlen munkahelye – mondja. Itt csapatban kell 
játszani, teszi hozzá, hiszen egy stáb, – az operatőr 
mellett, – egy riporterből és egy technikusból áll. 
„Mindig vannak ötleteim, de úgy vagyok vele, alkal-
mazkodom ahhoz, amit a riporter szeretne kihozni a 
témából.” A kamerának nagy ereje van, magyarázza 
egy egyszerű példával: ha két szomszéd háborúzik 
egymással, meg lehet mutatni, hogy nincs is túl kö-
zel egymáshoz a házuk, de azt is, milyen szorosan 
egymásra utaltan élnek. 

A profi operatőr az agyával lát – állítja Lakatos 
János –; fejben dől el minden. S felidézi, hogy a 
statisztikák szerint egy híradó a nézőben úgy marad 
meg, mint 70 százalék kép, 30 százalék szöveg.
„Ez alapján fog majd emlékezni, mit látott a televí-
zióban.” S ha már itt tartunk, megjegyzi, mennyire 
sajnálja, amiért manapság kevesebb ideje van a 
kész felvételek megvágására, mivel „sokat számít, 
hogy én pontosan tudom, mit miért veszek fel, 
amikor kint dolgozom a terepen.”

Nem csupán a munkában érzi jól magát Lakatos 
János, de szerencsésnek tartja magát, mert a fia 
érdeklődik a fotózás iránt. Innen csak egy lépés, 
mondja, hogy átlépjen a mozgóképek világába... 
„Örülök, ha átadhatom neki azt a tudást, amire az 
évek során szert tettem.” S néz mosolyogva a világ-
ba, kezében elmaradhatatlan kamerájával.

termelői piacok nyíltak



Ahogy megszokhatták az olvasók, összegyűjtöttük idén is, mikor 
tartanak nyitva (illetve zárva) a közösségi házak és  könyvtárak 
Debrecenben. Íme a lista, mikor érdemes elindulni frissebb köte-
tekért (a szabadság előtt, után, esetleg alatt), vagy felkerekedni 
a társaság, a közösség, s természetesen a jó program kedvéért. 

O Méliusz juhász péter 
könyvtár
Bem tér 19.
K., cs.: 10–18, sz., p.: 8–16, sz: 
9–17 óra. Aug. 17–20-ig zárva.

O benedek elek könyvtár
Piac u. 68.
Augusztus 31-éig: k.–cs.: 9–17.
A Benedek Elek Könyvtár egész 
nyáron nyitva tart!

O csapókerti könyvtár
Mátyás király u. 29.
K., sz., p.: 10-12 és 12.30–18, cs.: 
8-13.  Augusztus 12. és szeptem-
ber 2. között zárva. 

O hoMokkerti könyvtár
Szabó Kálmán u. 33.
Augusztus 2. és 21. között zárva. 
Aug. 31-éig: k., sz., p.: 9–12 és 
12.30–17, cs.: 9–13..

O belvárosi közösséGi ház 
Kossuth u. 1.
(52) 413-939  
H.–p.: 9–18, szo.: 14–18

O csapókerti
közösséGi ház
Süveg u. 3.
(52) 411-016, 541-321  
Aug. 23-ig.: h., k., cs.: 8–16;
sz., p.: 8–21. szo., v.: zárva.

O hoMokkerti közösséGi ház
Szabó Kálmán u. 68.
(52) 535-166;
(70) 933-9915 
Aug. 31-ig zárva.

O józsai könyvtár
Szentgyörgyfalvi út 7.
Aug. 12, és szept. 2. között zárva

O józsef attila-telepi 
könyvtár
Monostorpályi út 110.
Aug. 30-ig: k., sz., p.: 9–17, cs.: 
8–13. Aug. 19. és 30. között 
zárva.

O kartács utcai könyvtár
Kartács u. 2.
Augusztus 30-ig: k., sz., p.: 
10–12.30, 13–18, cs.: 9–13.
Aug. 16. és 24. között zárva.

O libakerti könyvtár
Viola u. 23/a.
Augusztus 31-éig: k., sz., p.: 
9–12.30, 13–17, cs.: 8–12.30, 
13–16. Július 29. és augusztus 
23. között zárva.

O Újkerti közösséGi ház
Jerikó u. 17–19.
(52) 439-866, (30) 756-9265
Hétköznapokon 8–16, ill. prog-
ramokhoz igazodva. Augusztus 
15-ig, ill. aug. 19. és szeptember 
5. zárva lesznek.

O józsai közösséGi ház
Szentgyörgyfalvi u. 9. 
(52) 386-137, (30) 450-4521 
Szeptember 1-jéig zárva. 

O kisMacsi közösséGi ház
Napraforgó u. 1–3.
(52) 716-698, (30) 566-0252
Aug. 12–16-ig nyitva, h.–p.: 9–17.

3030

O istván Úti könyvtár
István út 11.
K., sz., p.: 10–12 és 12.30–18, 
cs.: 8–12 és 12.30-16, szo.: 9–13.

O nyuGdíjasok háza 
könyvtár
Thomas Mann u. 45.
K., sz., p.: 10–12 és 12.30–18.00, 
cs.: 8–13. Augusztus 12. és 16. 
között zárva.

O petőfi-eMlékkönyvtár
Víztorony u. 13.
Július 29. és augusztus 20. 
között zárva. Augusztus 31-éig: 
k.–p.: 9–17.

O tócóskerti iskolai és 
GyerMekkönyvtár
Margit tér 19.
Aug. 30-ig: k.–p.: 9–16.
Aug. 19–20–21.: zárva.

O Újkert könyvtár
Jerikó u. 17–19.
Július 29. és augusztus 20. 
között zárva. Aug. 31-éig: k.-p.: 
9–17.

O tíMárház-kézMűvesek 
háza
Nagy Gál István u. 6.
(52) 321-260, (30) 618-9767 
Aug. 9-től: k.–p.: 10-17,
szo.: 10-14.

O aMerikai kuckó
Kossuth u. 1.
(52) 531-982
Augusztus 23-ig zárva.

O honvédteMető és
MauzóleuM-eMlékhely
Honvédtemető u. 36. 
(52) 342-668
Nyitva: minden nap 8–18.

nyitva
és zárva
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Gyönyörű modellek, a legújabb trendek, fantasztikus látvány 
a Hal köz teraszán. Ez a Summer Love Fashion Show, a Debre-

ceni Nyár rendezvénysorozat egyik igen látványos programja.
Az augusztus 14-én 21-kor kezdődő divatbemutató – a fürdőruhacso-

dák mellett – már a közelgő őszi trendekbe is betekintést kínál.
(Fotó: Fashion Zone Modellügynökség)

oltári stílus

Mi más kellene egy igazán emlékezetes nyári eskü-
vőhöz, mint az, hogy legyen nagy a szerelem, jó az 
idő, gyönyörű a menyasszony és elegáns a vőle-
gény? Ez már egy jó alap. Nem árt azonban figyelni 
a részletekre. Különösen, mert ma már szó sincs 

arról, hogy a hölgy hófehérben, 
jövendő ura pedig csakis szigorú 
fekete öltönyben és fehér ingben 
lépjen az oltár elé. Nincs szabály 
színre, fazonra, vagy arra, milyen 

legyen a friss ara kezében a virágcsokor. A recept 
egyszerű: legyen harmonikus az ifjú pár megjelené-
se azon a napon (is), amikor kimondják a boldogító 
igent az oltár s az anyakönyvvezető előtt.
(Illusztráció: www.fejesfoto.hu)

A házasságok gyakran nyáron köttetnek Debrecenben is. Úgy 
tűnik, nincs is ideálisabb idő egy esküvőre, mint a június, a július, 
vagy éppen az előttünk álló augusztus, esetleg a szeptember, 
amikor még sokáig ragyog a nap. 

az anna-bál szépe
a karneválra készül
A füredi Anna-bálon egy frissen érettségizett debrece-
ni diáklány, Vitos Kata kapta a zsűri különdíját. Az ifjú 

hölgyet, aki a Medgyessy-gimnázium képzőművészeti 
tagozatára járt, hamarosan a debreceniek is láthatják, 

ugyanis kicsi kora óta mazsorettezik, jelenleg pedig a 
Feeling Fantasy Táncstúdió Egyesület táncosa. Mint 

elárulta, nagy izgalommal várja a karnevált, ahol 
fel fog lépni, s mint mondta: „amit garantálni 

tudok, hogy feltűnőek, színesek és mosolygó-
sak leszünk”.

Bővebben: 
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Augusztusi filmkavalkád

percy jackson: 
szörnyek tengere

az elnök
végveszélyben

előtted az élet
Poszeidón kamasz sráca ismét veszélyes kalandra 
indul, hogy megmentse a világot. Ezúttal Hermész 
lázadó fia után nyomoz, aki a bűvös Aranygyapjút 
akarja felhasználni az Olümposz leigázásához. 
A nyomok New Yorkba, majd onnan a tengerre 
vezetnek. Vad kalandok, csodák és izgalmak várnak 
a társaságra. Sosem tudják, mikor számíthatnak 
isteni beavatkozásra. Csak egy biztos: a humorukat 
még a legváratlanabb helyzetben sem veszítik el..

Marta jelesre államvizsgázik filozófiából, ám a tu-
dósok világa mégsem várja őt tárt karokkal ebben 
az olasz filmvígjátékban. Hiába pályázik, munkát 
nem kap sehol. Így először bébiszitter lesz, majd 
egy nemzetközi cégnél telefonos értékesítő. Utóbbi 
munka eleinte viccesnek tűnik számára, de aztán 
megismeri a multicég embertelen arcát is. Vidám, 
groteszk és keserű tapasztalatok egyaránt érik a 
lányt, aki előtt még ott az „egész élet”.

Két ember bujkál a Fehér Házban. Árnyékként 
osonnak végig a folyosókon, liftaknában húzzák 
meg magukat, a medence körül lapulnak. Az elnök 
az (Jamie Foxx), akire a CIA utolsó talpon maradt 
ügynöke (Channing Tatum) vigyáz. A világ legjobban 
védett középületét elfoglalta egy terroristacsapat, 
ám jól kidolgozott tervük befejezéséhez az elnökre 
is szükségük van. Az ügynök azonban mindenre 
kész, hogy végrehajtsa azt a feladatot, amire feles-
küdött: meg akarja védeni az elnök életét.

Moziműsor
Filmek az Apollóban

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

naGytereM
8–14. 14, 17, 20 óra
15–21. 13.45, 16,
18.15, 20.30
22–28. 13.45, 16,
           18.15, 20.30
29. – szept. 4. 13.45, 16 óra
29. – szept. 4. 18.15

kistereM
8–14. 18 óra
8–14. 20.30
15–21. 16, 18 óra
22–28. 16, 18 óra
22–28. 20 óra
29. – szept. 4. 16, 20 óra

29. – szept. 4. 18 óra

art tereM
8–14. 17 óra
8–14. 19.30
15–21. 17, 19.30
15–21. 20 óra
22–28. 17 óra
22–28. 19.30

29. – szept. 4. 17, 19.30

Skyfall
Előtted az élet

Mielőtt éjfélt üt az óra

Gru 1
A nyomorultak

Magányos lovas
A háború sámánja
Szerelem, örökség

A tékozló szív
Pain & Gain

Cézárnak meg
kell halnia

Percy Jackson:
Szörnyek tengere

Szeretők, utazók
Az a bizonyos első év

A búcsúkoncert
Nagyfiúk 2.

Szép remények
Egy francia család
szexuális krónikája

Asztal két főre



a nyolcadik kötet
Egy mátrai szénégető legkisebb fia Halász Margit új regényének főhőse.
A legkisebb fiú egy szélviharos napon – meglehetősen regényes körülmények 
között – rátalál a híres mátrai betyár, Vidróczki csodásan megmaradt „kóde-
xére”. Ettől kezdve ez a könyv lesz az iránymutatója. Nekivág a nagyvilágnak, 
bejár várost, országot, földrészt. Csodás és kevésbé nemes napi munkákban, 
idegen tájakban és ismeretlen kalandokban, kapcsolatokban, rejtélyes-cso-
dálatos szerelmekben lesz része. Mese és valóság, mítoszok és mindennapok 
ritmusa teszik a könyvet olvasmányossá és letehetetlenné. 
A könyv szerzője a vámospércsi születésű Halász Margit, aki Debrecenben 
járt középiskolába és főiskolára. 
Most megjelent kötete a sorban már a nyolcadik; az idei könyvhét igazi cse-
megéjének számított. A Vidróczki-kódexet a kritika és az olvasóközönség is 
nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadta.
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Megfejtéseiket augusztus 23-áig 
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között két, 
a DTV gondozásában megjelent virág-
karneváli DVD-t sorsolunk ki, melyeket 

szerkesztőségünkben vehetnek át. 

Előző rejtvényünk szerencsés megfejtői: 
Nagy Károly (Monostor u. 8.),

Dobronyi László (Jászai Mari u. 3.)

tájak a középpontban
Veiszer Alinda újságíró tart tárlatvezetést augusztus 10-én 
a Déri Múzeum tájakat bemutató kiállításán, melynek alko-
tói névsora igen sokszínű, Szinyei Merse Páltól Bukta Imréig 
tart. Egy hét múlva családi napot rendeznek a múzeumban, 
ahol Ember a tájban – Tájképfestészet az európai művelő-
déstörténetben a 16. századtól a 19. századig címen lehet 
majd meghallgatni egy előadást, míg augusztus 29-én 
Petneki Áron művelődéstörténésszel, a Varsói Egyetem 
vendégprofesszorával találkozhatnak az érdeklődők.



Impresszum

debreceni korzó
információs kiadvány
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Fotó: Nagy Gábor
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Szabadtéri koncerten muzsikálnak augusztus 29-én 
este a Kodály Filharmonikusok, Bényi Tibor dirigálá-
sában és közreműködésével, aki ezúttal csupa szere-
nádból állította össze a programot. Stílusosan, hiszen 
a szó „éjjeli zenét” jelent, s legtöbbször szabadtéren 
adják elő. Persze, ma már többnyire a hangverseny-
termekbe került, s alkalmazkodik annak méreteihez… 
A mostani koncert viszont visszatér a gyökerekhez, 
s igazi nyár esti élményt kínál a régi városháza 
udvarán. Felhangzik az op. 10-es szerenád Dohnányi 
Ernőtől és Richard Strauss Esz-dúr fúvószerenádja. 
A koncertet egy Dvorák-szerenád zárja.
O Belépők 1000 forintos áron (diák- és 
nyugdíjasjegy: 700 forint) válthatók a Tourinform-
irodában, előadás előtt a helyszínen és az Interticket 
országos hálózatában!

O Már válthatók bérletek. Elindult a bér-
letezés a Csokonai Színházban! Augusztus 5-étől 
árulják a bérleteket, s nagyon sokféle konstrukció 
létezik. Jó hír a színházlátogatóknak, hogy akár
50 százalékos kedvezmény is érvényesíthető: a köz-
alkalmazottak, köz-, ill. kormánytisztviselők, diákok, 
nagycsaládosok, fogyatékkal élők, álláskeresők és 
nyugdíjasok fél áron járhatnak majd színházba. Le-
het ún. szabadbérleteket is választani; ezek 4 vagy 
6 előadásosak, viszont mérsékeltebb kedvezmény 
érvényes rájuk. 
A pénztár hétfőtől péntekig 9–19 óra között tart 
nyitva (12 és 13 óra között viszont zárva van!).
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A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

nyár esti szerenád

ünnepi programok
Korán, már reggel 7.30-kor elkezdődnek a 
hivatalos ünnepi programok augusztus 20-án. 
A nap a Bem téren indul, ahol katonai tiszte-
letadás mellett felvonják az Országzászlót. 
11.30-kor tartják Szent István király dombor-
művének megkoszorúzását a Déri téren, 12.30 
óra a Fazekas-emlékkertben (a Vármegyeháza 
utcán) található emlékkövet koszorúzzák meg. 
A hivatalos programok a Bem téren fejeződ-
nek be, ahol 18 órakor levonják az Ország-
zászlót katonai tiszteletadással.





Részletek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a www.otplakastakarek.hu címen 
közzétett Általános Szerződési Feltételekből és hirdetményből.

„Az új galériával 
úgy indul a napunk, 
ahogy szeretnénk”

Nyisson 
OTP Lakás takarék 
számlát és vegye 
igénybe az állami 
támo gatást!
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