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Szezon, nyár, türelem
 – és fesztivál
 
Fesztivált szervezni jó. Jó látni, ahogy egy ötlet meg-
valósul, ahogy egy folyamat végbemegy. Jó érzés, ha 
a vendégek a végén úgy mennek haza, hogy kaptak 
egy élményt. S jó szívvel gondolnak vissza az általunk 
rendezett eseményre. Egy jó koncert, egy vicces hu-
morista, vagy éppen egy finom falat, esetleg egy épp 
itt induló életre szóló barátság vagy szerelem miatt. 
Jó érzés, ha a végén valaki azt mondja, írja, gondolja: 
„ez igen, ez élmény volt, egy jó rendezvény volt ”.
 
Fesztivált szervezni rossz. A szervezés folyamatában 
nagyon sok előzetes félelmet kell magunkban és má-
sokban is helyretenni. Racionális döntéseket hozunk, 
kompromisszumokat kötünk, és közben szorongunk, 
hogy minden rendben legyen. Izgulunk az időjárás 
miatt is, mert szabadtéren az anyagi rizikó óriási. Az-
tán az elismerések mellett jönnek a kritikák, rosszabb 
esetben gyűlölködő szólamok, hogy hangos volt, hogy 
lezárták az utakat, hogy itt-ott reggelre nyoma volt a 
látogatóknak, hogy miért itt kell ezt „csinálni”, és, hogy 
egyáltalán kinek kell ez az egész felfordulás. Anyáink 
is biztosan csuklanak…
 
Szeretjük ezt a várost. Szeretnénk, ha vonzó lenne a 
máshonnan érkezőknek is. Talán azt is kijelenthetjük, 
hogy a némely, nyilván tökéletes nyugalomra vágyó 
 – és amúgy megérthető – emberek által kritizált vagy 
nem kívánt városi nagyrendezvények teszik Debrecent 
élhető, szerethető, nyáron is pezsgő nagyvárossá. 
Bizonyos esetben talán nem csak a sokat emlegetett 
hangos kisebbség és csendes többség, hanem a kicsit 
hangos többség és – reméljük – türelmes kisebbség 
elve is érvényesülhet. Főleg, ha egy több tízezres ese-
ményről van szó. Ezt a türelmet pedig előre is nagyon 
szépen köszönjük, a résztvevők nevében is.
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SEGÍTÜNK MEGOLDANI PÉNZÜGYI GONDJAIT!

Bővebb felvilágosítás:
4025 Debrecen, Pásti u. 1/E  I  Telefon: +36 52 324 247
Mobil: +36 30 466 08 87  I  www.hajdudorogtksz.hu

Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet

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

O Békeidőben is szükség van a kato-
nákra? Hogyne. Különösen, ha olyan 
jól muzsikálnak, mint a XVIII. Deb-
receni Nemzetközi Katona-zenekari 
Fesztivál résztvevői. Július 4. és 6. 
között a városban ismét egymást érik 
az egyenruhás zenészek koncertjei. 
Osztrák, lengyel, szlovák és magyar 
zenekarok egyaránt fellépnek Deb-
recenben: a hangversenytermekben 
és a város közterein is. A részletekről 
lapunk Programok időrendben rova-
tában lehet olvasni.

színház, nyárra
O Nem maradnak szórakozási lehetőség 
nélkül a színház szerelmesei nyáron sem. 
Augusztusban láthatják a Pepito, a Ma éjjel 
szabad vagyok, a Mr. és Mrs. című produk-
ciókat, Udvaros Dorottya önálló estjével lép 
fel, a gyerekeknek pedig a Mátyás király és a 
kolozsvári bíró kínál kellemes programot.

katonazene

Borkarnevál
O A borok kedvelői idén az Egyetem téren vehetnek 
részt augusztus 1. és 4. között a Debreceni Borkarne-
vál programkavalkádjában. A szervezők ígérete szerint 
hazai borvidékeink legszebb tételeit kóstolhatják az 
ínyencek, jó zene mellett, az Egyetem téren felállított 
óriássátor alatt. 
10 borvidék 30 hazai családi borászata érkezik majd 
tételeivel. Lesz pálinka-, gyümölcsbor- és pezsgőkósto-
lás, de kemencés és bográcsos ételekkel is szorosabb 
barátságot köthetnek a vendégek. S ahogy megszoktuk 
már: a tradicionális étkek és kézművestermékek vására 
mellett folyamatosan jó zenék szólnak majd. Idén a 
Bakator, a Cimbaliband, a Cucás, a Kilele Swing Cats, a 
Djabe, Ferenczi György és a Rackajam.
Csütörtökön 16 órától éjfélig, pénteken és szombaton 
déltől éjfélig, vasárnap déltől 22 óráig tart a karnevál, 
melynek helyszínén kerékpármegőrző is üzemel.
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INGYENES OKJ KÉPZÉSEK!    
Megújult szakokkal a régi helyen vár a Computer School! . Szoftverfejlesztő. Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető . Informatikai rendszergazda. IT mentor . Műszaki informatikus. Gazdasági informatikus . Pénzügyi-számviteli ügyintéző. Vállalkozási és bérügyintéző. Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás). Logisztikai 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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Dzsesszelhetünk!
O Azon rendre megütközhetnek a nyelvészek, hogy van 
helyesen: jazz vagy dzsessz? Bár a szót már régen a 
magyaros alakban kell írni, Debrecenben a jazz változat-
tal sincs nagy gond, ugyanis annak idején így híresült ez 
a fesztivál, melyet immár 42. alkalommal rendeznek meg 
idén július 25. és 28. között.
A 42. Debreceni Jazznapok programja idén is bőséges és 
sokszínű lesz. Erről részletes programlistánkban többet 
is olvashatnak majd (ez lapunk 21. oldalán indul), ám 
már itt jelezzük, rögtön egy új helyszínen indul a buli. 
Ez a Pásti utcai Zsinagóga udvara, ahol 25-én Fonay 
Tibor triója, a Csepregi–Rátonyi-duó és a Nigun Kvartett 
játszik. Másnap, 26-án a Hal közben (Gotthárd Mihály-
trió, Debreceni Jazzegyüttes, Tóth Viktor-trió), a Kossuth 
téren (Fusio Group) és a Modemben (Kulturfunk) lesznek 
koncertek. Szombaton ismét a belvárosi Hal közben szól 
majd a dzsessz (Tirad, Dresch–Lukács-duó, 7 Talents), 
illetve a Modem-udvarban (Monamo), vasárnap pedig újra 
a Hal közbe térhetünk vissza, ahol a Finucci Bris Quartet, 
a Qurtessence és Lukács Eszter, valamint a Debreceni 
Dixieland fellépése zárja a sorozatot.

Divatszerda
O Különleges esemény helyszíne lesz 
július 10-én és augusztus 14-én a Hal köz. 
A debreceniek körében közkedvelt téren a 
főszerepet ezen a két szerda estén a divat 
fogja játszani. A Debreceni Nyár részeként a 
szomszédos Ifjúsági Ház szervezésében – és 
a Fashion Zone Modellügynökség jóvoltából 
– Summer Love Show címen láthatnak majd 
izgalmas rendezvényt azok, akik a szépségre, a divatra 
és a kreatív ötletekre fogékonyak.
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milyennek látja? elégedettek lehetünk azzal, 
amit debreceni kultúrának gondolunk?

Jóval sokszínűbb ma, mint 5-10 évvel ezelőtt 
volt. Jó az új Kölcsey, a Modem és a Déri Múzeum 
kínálata is, de említhetem az Amerikai Kuckót 
vagy a német és francia kulturális központokat, a 
színházat, a művelődési intézményeket is. Végre 
van működő repterünk, pár éve pedig autópályán 
is megközelíthető a város. Ezek hiánya eddig ko-
moly akadályt jelentett, most viszont elmondhat-
juk, hogy ott a Loki a nemzetközi kupában, vagy 
hogy egyre komolyabb híre van az egyetemnek. 
Az utóbbi miatt diákok ezrei jönnek a városba, 
így a jelenlétük programokat is vonz. Nemrég a 
Kölcseyben tartottak zenés estet afrikai diákjaink. 
Ha nekem annak idején valaki azt mondta volna, 
hogy ennyien tanulnak majd itt, s ilyen rendez-
vényük lesz... Az a helyzet, hogy fejlődik a város. 
Ha azt nézzük, milyen orvosi vagy bölcsészkonfe-
renciák vagy nemzetközi sportesemények vannak, 
s hogy ez egy 200 ezres város, egyáltalán nem 
állunk rosszul!

mit gondol, aki idejön, milyennek lát minket?

Debrecen sok szempontból vonzó hely, igazi 
egyetemvárosi hangulata van. Másrészt rendkívül 
biztonságos. Hiába beszélünk a bűnözés felfutá-
sáról, New Yorkban egy nap alatt több gyilkos-
ság van, mint Debrecenben lopás... Aki idejön, 
az jó minőségben élhet és tanulhat nálunk. Első 
osztályú múzeumok vannak a városban, a Modem 
kiállításai is nagyon izgalmasak. De említhetem a 
Tímárházat, ahol kézműveskedni lehet, s amit a 
külföldi ismerőseim, diákjaim is nagyon szeret-
nek. Ugyanakkor lehetnének olyan bárok, ahol 
élőzene szól: blues, dzsessz, többféle muzsika is, 
hogy lehessen válogatni. Egy 30 ezres egyetemi 
közösségnek már el kellene tartania néhány ilyen 
helyet.

ehhez viszont az is kellene, hogy a diákok 
kimozduljanak az egyetem környékéről.

A magyar felsőoktatás olyan, mintha a képzés 
csak akkor érne valamit, ha a hallgató hetente 
legalább ezer órát tölt tanteremben... Így szinte 
meg sem ismerhetik a várost. Bár ezen lehet 
segíteni, én például a külföldi diákokat rögtön a 
félév elején elhozom egy városnéző kirándulásra. 
Bejárjuk a belvárost, elmegyünk a Református 
Kollégiumba, megnézzük a líciumfát. A többség a 
Nagytemplom tornyába is felgyalogol, pedig azért 
fizetni kell. De roppantul élvezik, tetszik nekik. Itt 
élnek pár évet, jó, ha tudják, hol a városháza vagy 
a piac. Ragad rájuk a nyelv is.

glant tibor történész sokat utazik a 
világban, így van összehasonlítási alapja, 
s részben kicsit kívülről is rá tud nézni a 
debreceni kulturális életre. 
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Aranyos, amikor egy koromfekete nigériai lány 
vagy fiú megszólal, majdnem tökéletes magyar-
sággal, vagy kiinteget az autóból, hogy „szia, hogy 
vagy”. Másrészt Debrecennek két központja van: 
a hagyományos belváros a Nagytemplom körül, 
és az egyetem környéke, a nagyerdei övezet. Ez a 
kettő valahogy nem ér össze, pedig alig húsz perc 
sétára vannak egymástól. Ezeket kellene össze-
kapcsolni – nem csak a virágkarnevál idején. Mivel 
a programok jelentős része augusztus 20-ára és 
környékére koncentrálódik, ki kellene találni egy 
ilyen szintű rendezvényt az év első felére. Ha a 
nézők kétszer is meg tudják tölteni karnevál ide-
jén a stadiont, két ekkora rendezvény még több 
nézőt és jegybevételt hozna. 

a fontos intézmények között említette az 
amerikai kuckót. az miért érdekes Debrecen 
számára?

Az Amerikai Kuckó egy háromoldalú együttmű-
ködés: a város, az egyetem és a nagykövetség 
„közös lova”. Nagyon sok és érdekes szolgáltatást 
nyújt: rendszeresen lehet például angol és spa-
nyol beszédgyakorlatokra menni, de tanácsokat 
is adnak, hogyan érdemes külföldi tanulmányi 
ösztöndíjakra pályázni. Debrecenben népsze-
rű intézmény, mivel annak számít az angol és 
amerikai kultúra is. Ma például az Angol–Amerikai 
Intézet ott van a legelismertebbek között.Folytatni 
kell azt a munkát, amit elkezdtek professzoraink, 
s amiben időről időre külső segítséget is kapunk. 
Említhetem a Debrecen Televíziót, mely rendkívül 
fontos műhelymunkát folytat. Kezdődtek először 
a mélyinterjúk az amerikai magyarokkal, aztán 
elindultak az egyháztörténeti, közösségtörténeti 
munkák, elkészült a Kossuth-film... Ezek fontos al-
kotások, és jelentős szerepük lehet az oktatásban 
is. Az audovizuális médiumnál nincs meggyőzőbb, 
s nekem, mint oktatónak, nagyon jól jön, ha ilyen 
filmek készülnek, mert tudom őket használni. 

"Debrecennek két központja van: a 
hagyományos belváros a

Nagytemplom körül, és az egyetem 
környéke, a nagyerdei övezet."

Chicago, US Cellular Field: barátokkal egy 
White Sox-meccsen



O BelvÁrosi kÖzÖsségi hÁz 
Kossuth u. 1.
(52) 413-939 
belvarosikh@
debrecenimuvkozpont.hu   
H.–p.: 9–18,
szo.: 14–18

O CsaPókerti
kÖzÖsségi hÁz
Süveg u. 3.
(52) 411-016, 541-321
csapokertikh@
debrecenimuvkozpont.hu   
Július 1.–augusztus 23.:
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
homokkertikh@
debrecenimuvkozpont.hu   
H.–p.: 8–16.
Augusztus 1–31. között zárva.

O újkerti kÖzÖsségi hÁz
Jerikó u. 17–19.
(52) 439-866, (30) 756-9265
ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu 
Hétköznapokon 8–16, valamint 
programokhoz igazodva. Augusz-
tus 5–15., ill. augusztus 19 és 
szeptember 5. között zárva.

O józsai kÖzÖsségi hÁz
Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi u. 9. 
(52) 386-137, (30) 450-4521 
jozsaikh@
debrecenimuvkozpont.hu 
Szeptember 1-ig: h.–p.: 10–18
Augusztus 5. és  szeptember 1. 
között zárva.

O kismaCsi kÖzÖsségi hÁz
Debrecen-Kismacs, Napraforgó 
u. 1–3.
(52) 716-698,  (30) 566-0252
kismacskh@
debrecenimuvkozpont.hu  
Szeptember 1-ig.: h.–p.: 9–17 
(Zárva: júl. 22.–augusztus 25.)

Így tartanak
nyitva a
közöSSégi házak

Ahogy olvasóink megszokhatták, minden nyáron közüljük, hogyan tartanak a szokásostól eltérő 
módon nyitva, illetve zárva a debreceni művelődési intézmények. Íme, mikor érdemes felkeresni 
őket, illetve mikor tartanak szünetet.
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O TÍMÁRHÁZ-KÉZMŰVESEK 
hÁza
Nagy Gál István u. 6.
(52) 321-260, (30) 618-9767
timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu  
Augusztus 9-ig.: h.–p.: 8–16

O amerikai kuCkó
4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
(52) 531-982
debrecen@americancorner.hu 
Augusztus 2-ig: 9–17.
Zárva: július 11–12.;
augusztus 5–23.  

O HONVÉDTEMETŐ ÉS
mauzóleum emlékhely
Honvédtemető u. 36. 
(52) 342-668
Nyitva: minden nap 8–18

O voke egyetértés
MŰVElŐDÉSi KöZpONT
Faraktár u. 67.
(52) 310-993, 
Július 15. és
augusztus 4. között zárva.

Teljesen megújult arculattal ünnepli 14. születésnapját a Kismandula cuk-
rászda. A megnövelt belső közel 70 édességkedvelőt fogadhat egyidejűleg. 
A hangulatos, virágos teraszon továbbra is hűsölhetünk. A küllemében meg-
újult cukrászda a süteményválaszték bővítésével is készült a nyitásra. Olyan 
új ínycsiklandozó ízek választhatóak, mint a mascarponés barack, ír kávé, 
mogyorós csoki és kinder. A lényegesen nagyobb új fagylaltospult lehetővé 
teszi a legkülönlegesebb hűsítők kínálatát.

Kismandula Cukrászda
Debrecen, Liszt Ferenc u. 10. (a Csokonai Színház mellett)
(52) 310-873   I   www.kismandula.hu
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Csobogó a korzón
Négyféle vízjátékra képes és csaknem 18 
méter átmérőjű az a szökőkutunk, amelyiket 
– szemközti társával együtt – éppen 12 éve 
vehetett birtokába a debreceni közönség.
A főnix madaras látványosságot a belvárosi 
sétálóövezet első részének kialakítása során 
építették meg a nemrég elhunyt Kertai László 
iránymutatásai alapján. Az akkori áron másfél 
milliárd forintba került városközpont-rehabilitá-
ció magában foglalta a díszburkolat lefekteté-
sét, az új növényfelület és pihenőhelyek meg-
teremtését, a villamospálya korszerűsítését és 
a városcímer-mozaik megvalósítását is.
Pázmándi Antal, Munkácsy-díjas iparművész 
szökőkútján – a Honfoglalás-festmény mellett 
– vízesésben, esti kivilágításban és zeneszóban 
is gyönyörködhetnek a látogatók, akik a földfel-
szín alá is lesétálhatnak egy hűsítő álmélko-
dásra.  A belvárosi sétálóövezet első szakaszát 
tizenkét éve, 2001. július 7-én avatták fel; az 
ünnepségen beszédet mondott Orbán Viktor 
miniszterelnök és Kósa Lajos polgármester is. 

új útvonalon
a virágkarnevál
Nem a megszokott utcákon követhetjük idén a 
karneváli menetet a 2-es villamospálya építése 
és a Nagyerdei Stadion rekonstrukciója miatt. 
Az útvonal első fele változatlan lesz, a karneváli 
menet a Nagyállomástól a Piac utcán halad a 
Kossuth térig. Itt a Hatvan utcára kanyarodnak 
a csoportok és a kocsik, majd a Bethlenről tér-
nek rá a Hunyadi utcára. Innen a Péterfia a Bem 
tér, a Simonyi út, a Nagyerdei körút és az Oláh 
Gábor utca érintésével jutnak el a végállomásig, 
a Gyulai István Atlétikai Stadionig. Itt rendezik 
meg a délutáni programokat, és itt állítják ki a 
virágkocsikat is. A lelátókat a Simonffy utcára, 
a Rózsa utcára, a Kossuth térre, a Kölcsey Köz-
pont elé és a Simonyi utcára helyezik majd ki.

Fesztiválozzunk!
Július a kánikula és a fesztiválok hónapja! Bármerre is 
jár az ember ilyenkor az országban, biztosan belebotlik 
egy fesztiválba – legyen szó ételről, italról, színházról, 
komoly- vagy könnyűzenéről. Persze, nem kell mindig 
messzire menni, ha fesztiválozni szeretnénk, helyben is 
jók a lehetőségek, hiszen Debrecenben egymást érik a 
nyári nagyrendezvények.  
Aki színházi élményre vágyik, neves budapesti tár-
sulatok és népszerű színészek szabadtéri előadásain 
szórakozhat a Nyári Színházi Esték keretében, aki a ha-
gyományokat szereti, biztosan élvezni fogja a Mézeska-
lács-fesztivált, aki pedig önfeledt szórakozásra vágyik, 
bulizhat egy jót a Campus Fesztiválon. Az előadásokra, 
rendezvényekre jegyek, bérletek helyben, a Tourinform-
irodában válthatók.
 
tourinform-iroda
Piac u. 20.  I  (52) 412-250  I  debrecen@tourinform.hu 
www.iranydebrecen.hu

Teljesen megújult arculattal ünnepli 14. születésnapját a Kismandula cuk-
rászda. A megnövelt belső közel 70 édességkedvelőt fogadhat egyidejűleg. 
A hangulatos, virágos teraszon továbbra is hűsölhetünk. A küllemében meg-
újult cukrászda a süteményválaszték bővítésével is készült a nyitásra. Olyan 
új ínycsiklandozó ízek választhatóak, mint a mascarponés barack, ír kávé, 
mogyorós csoki és kinder. A lényegesen nagyobb új fagylaltospult lehetővé 
teszi a legkülönlegesebb hűsítők kínálatát.

Kismandula Cukrászda
Debrecen, Liszt Ferenc u. 10. (a Csokonai Színház mellett)
(52) 310-873   I   www.kismandula.hu



közlekedési változások
O Továbbra is forgalmirend-változásokra szá-
míthatunk Debrecenben a 2-es villamosvonal 
építésének következtében. Ne megszokásból 
közlekedjünk, hanem a kihelyezett forgalmi jelző-
táblák utasításainak megfelelően, a szokásosnál 
is nagyobb figyelemmel.

O Javában tart a Petőfi tér átépítése. A Nagy-
állomás előtti területet a közúti forgalom elől 
lezárták; ide a Piac és az Erzsébet utcák felől 
behajtani továbbra sem lehet. A Nagyállomás 
indulási oldala és a posta épülete gépjárművel a 
Salétrom és a Raktár utca felől közelíthető meg 
s hagyható el. Az indulási oldalánál lévő parkoló 
viszont használható. 

O A kivitelezés teljes ideje alatt a helyi járatú 
autóbuszok a Nagyállomás érkezési oldalán 
kialakított ideiglenes megállóhelyekről indulnak, 
s ide is érkeznek. Erre a területre kizárólag a 
DKV járatai, valamint a taxik hajthatnak be, így a 
Nagyállomás érkezési oldalán lévő parkoló sem 
használható!

O A Petőfi téren új ívű, kétvágányos hurokvég-
állomást alakítanak ki járműtelepi kapcsolattal, 
középperonos, elkülönített le- és felszállóhelyek-
kel. A további munkálatok csak teljes vágányzár 
bevezetése mellett végezhetők el. Így várhatóan 
augusztus 9-éig a teljes 1-es villamosvonalon 
villamospótló autóbuszok közlekednek.

O A villamospótló autóbuszok – ahogy a helyiek 
is – a Nagyállomás érkezési oldalán kialakított 
ideiglenes megállóhelyről indulnak, és a szerviz-
úton kialakított ideiglenes leszállóhelyre érkez-
nek. 

O A vágányzár ideje alatt a kivitelező a Piac 
utcán egyenáramúkábel-fektetést is végez; ez 
szintén burkolatbontással és forgalomkorlátozás-
sal jár. Nemcsak a járművezetőknek kell jobban 
figyelniük tehát, hanem a gyalogosoknak is, akik 
a kordonnal lezárt munkaterületeken nem járhat-
nak keresztül!

O Bővebb információ a www.2-esvillamos.hu és 
a www.dkv.hu internetes honlapokon található, 
valamint a dehir.hu cikkeiben olvasható.

O kÖltÖzÖtt a BérletPéNztÁr is. A Petőfi 
téri és a Nagyállomás környéki átépítési munká-
latok miatt ideiglenesen új helyre költözött a DKV 
állandó bérletpénztára. Nem kell azonban túl 
messzire menniük a bérletvásárlóknak, hiszen a 
pénztár a közelben marad. Az aluljáró lejáratánál 
elhelyezett konténerben, változatlan nyitva tartás 
mellett üzemel, várhatóan augusztus 25-éig.
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Van, aki esküszik rá, hogy a nyár a legszebb 
évszak, mert ilyenkor a legszebbek a nők. 
(Különösen áll ez, természetesen, a debreceni 
hölgyekre...) 

A nyári divat egyik legfontosabb színhelye 
mi más lenne, mint a strand. Kellékei pedig – a 
fürdőruhák mellett – a különböző strandtáskák, 
kalapok és napszemüvegek. A két utóbbi csoport-
ba tartozó holmik pedig nem pusztán öltöztet-
nek, de nélkülözhetetlenek az egészség és a bőr 
védelme szempontjából is. Ha nem szeretnénk 
leégni a napon, használjunk napvédő krémeket 
és olajokat. Nem árt, ha keresünk egy kalapot is, 
ami jól áll, mert ha nincs napernyő, könnyű ösz-
szeszedni egy napszúrást, ami – egyebek mellett 
– kínzó fejfájással is járhat. 

A napszemüveket a végére hagytuk: érdemes 
minőségi darabot vásárolni, ami valóban véd az 
UV-sugárzásról.

szusz-strand
(Szeged utcai Szabadidőpark)
A Lencz-telepen található, s legegyszerűbben talán 
az Alma utca felől megközelíthető komplexum min-
den nap 9–től 19 óráig tart nyitva.

Ki sem kell mozdulni Debrecenből: ha itt a nyár, több strandon is pancsolhatnak a víz szerelmesei. Tudják, 
hol és mikor lehet csobbanni? Íme, válogassanak kedvükre!

Aquaticum Mediterrán Élményfürdő
(Nagyerdei park 1.)
Hétfőtől csütörtökig: 11–21 óra, péntektől vasárna-
pig: 10–21 óra. Ünnep- és munkaszüneti napokon, 
valamint iskolai szünetek alkalmával: 10–21 óra.

Aquaticum Strandfürdő
(Nagyerdei park 1.)
Nyitva: minden nap 7–19 óra. Az úszóbérlettel és 
bérlettel rendelkezők 6 órától használhatják a 2 m-es 
úszómedencét, a Nagyerdei körúti teherportán át.

Kerekestelepi fürdő
(Szávay Gyula u. 22.)
Hétfőtől csütörtökig: 10–20, pénteken: 10–23, 
szombaton: 10–21, vasárnap 10–20 óráig tart nyit-
va. A szaunahasználat 16–18 óra között ingyenes! 

Divatos darabok 
nyárra



Egy csapatnyi játékos elment, egy csapatnyi játékos érkezett. Nagy volt 
a jövés-menés nyáron a Kőnig-Trade – DSI – Balmazújvárosnál. Pánczél, 
Kaplonyi, Rácz, Lengyel, Kőrizs és Nagy Csaba elment, helyükre ugyan-
ennyi új játékost igazolt a klub. A nevek egyelőre nem publikusak, de van 
köztük NB 1-es múlttal bíró kézilabdázó is, emellett továbbra is számíta-
nak a helyi és a környékbeli fiatalokra. Az új edző, Füzesi Ferenc, Oroshá-
záról érkezik. Az ő feladata lesz az NB 1-be juttatni a Balmazújvárost.
oláh sándor, szakosztályvezető úgy látja, olyan kerettel vágnak neki 
az NB 1/B-s bajnokságnak, amelyik alkalmas arra, hogy az első helyen 
végezzen.
- Már hat játékossal megállapodtunk, akiket később mutatunk be, de 
továbbra is számítunk azokra a tehetséges fiatalokra, akik a debreceni 
és a környékbeli utánpótláscsapatokból kitűnnek. Nyugati mintára szer-
veznénk meg az edzésmódszert, úgy, hogy a felnőtt játékosok a szak-
mai munkából is kivennék a részüket, így a fiatalok együtt dolgozhatnának a példaképekkel. Az NB 2-es 
felnőtt bajnokságban szintén indítunk egy csapatot, ahol a tavalyi junior bajnok, DEAC fiataljaira épülő 
gárdát szerepeltetünk. Az NB 1 is azért lenne fontos, hogy legyen perspektíva a fiatalok előtt, hogy itt, 
helyben válhassanak élvonalbeli kézilabdázóvá.

alakul a DVSE új kerete
Az elmúlt szezonban a viszontagságok ellenére 
is sikerült megszerezni a nemzetközi kupát érő 
ötödik helyet a debreceni vízilabdacsapatnak. 
Hasonló célokkal, de átalakuló kerettel vág neki a 
DVSE az új szezonnak.

A legnagyobb erősítést talán az jelenti, hogy a 
kulcsemberek közül többet is sikerült megtartani. 
A klub már megállapodott az OB 1 egyik legjobb 
kapusával, a magyar állampolgársággal rendelke-
ző, szerb válogatott és Európa-bajnok Braniszlav 
Mitroviccsal, és a montenegrói válogatott kiváló 

- Érkeztek és még érkezhetnek új játékosok. Weszelovszky László 
visszatér, és családjával Debrecenbe költözik. Predrag Jokics, valamint 
Chilkó Márton is aláírt hozzánk, de rajtuk kívül tervben van még 2-3 
játékos igazolása. Az új kerettel ismét az első öt helyet célozzuk meg, 
és szeretnénk az Európa Kupában is elindulni, ám annak egyelőre 
anyagi akadálya van. Úgy számolunk, hogy nagyjából 10 millió forint-
ra lenne szükségünk ahhoz, hogy a nemzetközi kupában szerepeljünk; 
az elég lehet a költségekre egészen a döntőig. Egyelőre szponzort 
keresünk, s bízom benne, hogy találunk is a szezon kezdetéig.

jók leszünk pólóban: 

centerével, Szasa Misiccsel. A két játékos három 
évet hosszabbított, ami azt jelenti, hogy a 2016-
os, riói olimpiáig biztosan a DVSE-ben játszanak. 
Debrecenben marad Süveges Máté, Vindisch 
Ferenc és a júliusi Universiadéra készülő nemzeti 
együttesbe meghívott Halek Márton is. Marnitz 
Gergőt a bajnoki és Magyar Kupa-ezüstérmes 
Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP csapatától igazolta le a 
DVSE. A 2007-ben junior világbajnoki címet nyerő 
játékos a több játéklehetőség érdekében váltott 
klubot.

Varga Tamás, DVSE

Kőnig-Trade: királyi tervek
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A szurkolók által Bombázónak becézett játékos december 
31-éig meghosszabbította a szerződését a DVSC-vel. Ezek 
szerint nagyon nehéz elszakadni a focitól? – kérdeztük a 
játékost.

– Már többször beszéltünk róla a szakmai stábbal, de 
csak most lett hivatalos – nyilatkozta Dombi tibor.

– Számomra az a legfontosabb, ha beállok egy mecs-
csen, hogyha vezetésre állunk, próbáljuk megőrizni az 
eredményt, ha pedig vesztésre, igyekezzünk fordítani.

– Az idei szezonban kevesebbet játszottál, mint egy 
éve. Mennyire nehéz 39 évesen helytállni az élvonalban?

– Nem készülök másképp vagy extrábban, mint 
mondjuk tíz évvel ezelőtt. Azt azért érzem, hogy egyre 
hamarabb elfáradok, de minél többet játszok, annál job-
ban bírom a terhelést. Sosem vettem lazán a meccseket, 
most is van bennem egy egészséges drukk, amikor ott 
állok a pálya szélén, és arra várok, mikor küld be az edző.

– A tervek szerint jövő áprilisra megépül a stadion. 
Elképzelhető, hogy ott is pályára lépsz majd?

– Nagyon boldog lennék, ha játszhatnék a stadionban, 
elsősorban azonban nem ez visz előre. Minden nap elme-
gyek az építkezés mellett, látom, ahogy kinő a földből a 
létesítmény, és roppant büszke vagyok rá.

– Ha nem a focival, akkor mivel foglalkoznál szívesen, 
ha befejezed a pályafutásodat? Esetleg a zenével? Vagy 
valamilyen vállalkozásban képzelnéd el a jövődet?

– Szeretnék továbbra is a labdarúgás világában 
maradni, mert ez nagyon fontos számomra. Azt nem 
hiszem, hogy belekezdenék egy vállalkozásba, inkább a 
klub környékén vállalnék majd munkát. Irodában nem 
szeretnék dolgozni, egyébként sem vagyok egy nyolctól 
négyig dolgozó típus, aki félóránként rápillant az órájára, 
mikor jár le végre a munkaideje. Nem érezném jól magam 
egy ilyen környezetben – inkább gyakorlatias embernek 
tartom magam.

tovább hordja a
Loki-mezt Dombi Tibor

Így épül a debreceni stadion! Változatlanul jó tempóban haladnak a munkálatok a nagyerdei létesít-
ményben: szinte napról napra változik, alakul a kép, egyre inkább láthatóvá válik a stadion forma, a 
gőzerővel haladó munkának köszönhetően. (Fotó: nagyerdeistadion.hu)

„Azt szeretném, hogy boldogan éljem 
meg a mindennapokat, sikeres legyek a 
pályán, a maximumot nyújtsam addig, 
amíg bírom.”

Keresse a cikk részle-
tesebb változatát itt:
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a szezon a Jégcsarnokban

Nagyon népszerűek a Jégcsarnok melletti 
sportpályák és a szabadtéri kondipark, ahova 
nem csak a környékbeli lakótelepről, hanem 
az egész városból szívesen jönnek a sportolni, 
mozogni vágyók.

Mindössze másfél évvel ezelőtt indult el a 
Varga Tamás DVSE Pólósuli, a legkisebbek 
máris letették a névjegyüket Európában. Egy 
108 csapatos nemzetközi tornán, a legjobb 
magyarként, a nyolcaddöntőig jutottak a 
debreceniek.

A június 16. és 23. között rendezett 
Habawaba tornát mini olimpiának is nevezik. 
13 ország több mint 1200 sportolója vett 
részt, az európai országok mellett – többek 
között – Brazília, Egyiptom és Szingapúr 
fiataljai is. Magyarországot három klub 
képviselte: a Debrecenen kívül a ZF-Eger két 
gárdája és a szombathelyi Aligátorok.

A debreceni pólósulisok életük első hiva-
talos versenyén két csoportkört is veretlenül 
zártak és egészen a nyolcaddöntőig mene-
teltek, ahol csak az olasz bajnok Catania 
tudta őket megállítani. A 108 együttes közül, 
minden várakozást felülmúlva, végül a ki-
lencedik helyen végeztek Európa legnagyobb 
vízilabda-fesztiválján, a résztvevő magyar 
csapatokat is megelőzve. A tornát az olasz 
Savona alakulata nyerte.

A nyári szünetet követően, július végén újra meg-
nyitja kapuit a Debrecen Jégcsarnok. Nemzetközi 
curlingkupával, azaz jégtekével kezdődik a szezon.

A májusi zárást követően július közepén kezdik 
meg a fagyasztást a jégcsarnokban. Július 26. 
és 28. között a VI. Nemzetközi Curling Bonspiel 
Kupával indul a 2013/2014-es szezon. A curling 
csapatjáték; két négyfős csapat játssza. Mindkét 
csapat nyolc-nyolc követ csúsztathat a jégpályán 
egy kijelölt kör alakú mezőbe. A csúszás különböző 
korrekcióit a többi csapattag söpréssel végezheti, 
a kőhöz azonban nem érhetnek hozzá. A söpröge-
téssel meghosszabbítható a kő útja, és bizonyos 
határokon belül az iránya is változtatható. 

 Attól függően kap pontot a csapat, hogy hány 
olyan köve van, mely közelebb esik a középponthoz, 
mint az ellenfél legközelebbi köve. Az a csapat győz, 
amelyik a játék végén több ponttal áll. 

2007 szeptemberétől már a debreceniek is 
kipróbálhatják a curlinget. A Debrecen Jégcsarnok 
folyamatosan lehetőséget biztosít a sportág megis-
merésére és gyakorlására. Nyílt edzéseken szak-
képzett oktatók adják át az elméleti és a gyakorlati 
ismereteket. A nemzetközi curlingkupának egyéb-
ként már hagyománya van Debrecenben. Évről évre 
ezzel a tornával kezdődik a szezon. Idén is több 
országból érkeznek résztvevők; várhatóan több mint 
20 csapat küzd az első helyért. 

A korcsolyázni vágyó nagyközönség számára 
augusztus 10-én nyílik meg a jégcsarnok. Hétvé-
genként szabad a pálya.

tekével indul

a kis pólósok
nagy sikere



Norvég ellenfelet kapott a DVSC-TEVA az Európa 
Liga második selejtezőkörében. A tavalyi ezüstérmes 
Strömsgodset mellett még két csapatot kell búcsúz-
tatnia a Lokinak a csoportkörbe jutáshoz. Kell tehát 
egy (jó) csapat!

Alakul a Loki kerete. A távozó Luis Ramos és Dajan 
Simac pótlását tulajdonképpen már a felkészülés elején 
megoldotta a klub. Az MTK-tól érkezett a védekező 
középpályás Zsidai László. A 26 éves játékossal négyéves 
szerződést kötött a DVSC. A szerb Alekszandar Trninics 
védekező középpályásként és védőként is bevethető.

A 190 centi magas labdarúgó szintén négy évre írt 
alá. Más kérdés, hogy a Middlesbrogh-hoz kölcsönszer-
ződő Varga Józsit is sikerül-e pótolni a két játékossal. 
A létavértesi kölcsönből visszahívott, áprilisban Vácról 
megszerzett jobbhátvéd Króner Martint fiatal tehetség-
nek tartják a szakemberek, csakúgy, mint az egri csatár 
Horváth Zoltánt, aki szintén az érkezők listáját gyarapítja.

Kell is az erősítés, mert a Loki alaposan belehúzott az 
Európa Liga második selejtezőkörének sorsolásakor.

A norvég bajnokság jelenlegi listavezetője, a tavalyi 
ezüstérmes lesz a DVSC-TEVA ellenfele az első EL-
párharcban, és ha ezen túljut a Debrecen, akkor még két 
további ellenfelet kell búcsúztatnia, ha újra a csoport-
körben akar szerepelni, amire legutóbb 2010 őszén volt 
példa.

- Lehetett volna több szerencsénk is, hiszen egy erős 
csapatot kaptunk. Tudjuk, hogy jelenleg vezetik a hazájuk 
bajnokságát, Kovács Péter személyében pedig magyar 
játékosuk is van. Igyekszünk minél több információt be-
szerezni róluk, s próbáljuk megnézni őket, hogy a lehető 
legjobban fel tudjunk készülni ellenük. Bízunk benne, 
hogy túl tudunk jutni rajtuk – kommentálta a sorsolás 
eredményét Kondás Elemér, a DVSC-TEVA vezetőedzője.

Hogy mennyire lesz lehetőség és leginkább pénz a 
további erősítésre, az nagy kérdés. Szima Gábor szavai 
mindenesetre elgondolkodtatóak. Az elnök szerint fontos 
lenne stabilizálni a klub anyagi helyzetét. Ahhoz, hogy a 
Loki felzárkózzon az európai középmezőnyhöz, minimum 
10-15 millió euróra kell feltornázni a költségvetést.

Ez 4 és fél milliárd forint – szemben az elmúlt évek-
ben jellemző 7-800 millióval.

Szima Gábor szerint fontos lenne
stabilizálni a klub anyagi helyzetét

Nem mindegy, milyen gárdával indul 
harcba Szakály Péter csapatkapitány
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szépül a tájház
Nagyszabású korszerűsítés kezdődött a Bánki Pihenő-
centrum központi épületében. Az 1982-ben, Tóth Dezső 
építészmérnök tervei alapján épült tájház az elmúlt há-
rom évtizedben számos kisebb-nagyobb felújításon esett 
át, 2003-ban például az eredeti nádfedelet cserélték le 
cserépre. Most eljött az ideje egy nagyobb átépítésnek. 
Az épület belső burkolatait, ablakait kicserélik a nyáron, 
korszerűsítik a világító- és a fűtési rendszert is. A belső 
tér is teljesen megváltozik: konferenciatermet alakítanak 
ki, és teljesen megújul a Debreceni Erdőspuszták egykori 
mindennapjait bemutató kiállítás is. A munka várhatóan 
augusztus közepére fejeződik be. 

Jó tudni azonban, hogy csak a tájház tart zárva! A 
pihenőcentrum – a 15 hektáros arborétummal együtt – 
egész nyáron nyitva lesz; mindennap 9 és 18 óra között 
várják a látogatókat. Egyebek mellett az idén kialakított 
„Év fái tanösvény” is hasznos és érdekes programot kínál.

itt a 2-es villamos!
Nem tévedés: az első új 2-es villamost már 
lehetett látni a városban. Nem csak az Is-
potály utcán, de az 1-es vonalán (például a 
nagyerdei övezetben is!) találkozhattak már 
a debreceniek a CAF-járgánnyal. Igaz, egyelő-
re még csak a szakemberek utazhattak vele, 
akik – a fékpróbák mellett – a vontatási 
rendszer működését is elemezték. Június 
22-én pedig a városháza előtti megállóban 
is bemutatták az új villamost. Időközben 
pedig megérkezett a városba a második 
is – ezt június 27-én tették sínre. Aki netán 
lemaradt a kék-sárga látványosságról, az a 
Dehir.hu galériájában is megnézheti!

Debrecenben
történt
O BúcSú A MAcSKAKöVEKTŐl. Kiírta 
a közbeszerzési felhívást az önkormányzat 
a Pallagi út felújítására. A korszerűsítés a 
gyógyszergyártól majdnem a 4-es főútig 
tart. A beruházás költségeinek nagy részét 
uniós forrásból fedezi a város. Akár már 
augusztusban elkezdődhet a munka, mely 
nyolc hónap alatt, jövő tavaszra fejeződhet 
be.

O Figyel a vÁros a kertségekre is. Leg-
utóbb a Kérész, a Mézeshegy, a Hegyköz és 
a Hármashegy utcák bel- és csapadékvíz-
elvezetésehez, a belvízproblémák megoldá-
sához kapott támogatást a város. Össze-
sen 782 folyóméter hosszú zárt csatorna 
épül, 31 tisztító-, illetve víznyelő aknával, 
valamint 16 víznyelő csatornaszemmel. 

O megújult a Sportcsarnok játéktere.
Az Oláh Gábor utcai létesítményben a 
parkettát már kifejezetten a labdajátékokra 
fejlesztették ki, így végre méltó körül-
mények között gyakorolhatnak és verse-
nyezhetnek a fiatal kosarasok és kézisek. 
A beruházás nettó 22,5 millió forintba 
került; ezt pályázaton nyerte el a Debreceni 
Sportcentrum, a 30 százalékos önrészt 
az önkormányzat biztosította. A felújított 
játékteret június 13-án Pajna Zoltán alpol-
gármester adta át.

O kéméNysePrés. Júliustól a rezsicsök-
kentéssel kapcsolatos kormányzati törek-
vés elérte a kéményseprői díjakat.
Debrecenben nettó 2950 forintról 2000 
forintra csökkent az egy egységnyi munka 
díja.
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Óriáskerék, csillagvizsgáló és repülő csészealj is 
lesz a Campuson, ahol a hazai sztárok mellett - a 
The Subways és Nabiha (képünkön) is fellép. 

július 17. és 21. között ismét óriási bulira számít-
hatunk a Nagyerdőn. A hangulat a szokásos lesz, a 
helyszín viszont új, mivel a Nagyerdei Stadion építése 
miatt idén a legkülönlegesebb fesztiválhelyszínre köl-
tözik a Campus. Idén – a korábbi évekhez hasonlóan 
– jól megközelíthető helyeken, a Vidámparkban és az 
Oláh Gábor utcai sporttelepen tartják meg fesztivált. 

Ahogy megszokhattuk, a programpaletta felöleli az 
összes zenei műfajt. A pop- és rockkoncertek mellett, 
többek között, a világzene és az elektronikus műfajok 
rajongói is megtalálhatják a kedvenceiket. Összesen 
hét színpadon megy majd az őrületes buli a fesztivá-
lon. Lesz dumaszínház, mozi, dzsessz és rockabilly, az 
elvarázsolt kastély mögötti dombon pedig még egy 
éjszakai csillagvizsgálót is felállítanak a szervezők.

fesztivál, különleges helyszínen

A tizenhat hektáros összterületű fesztiválon civil 
programok is lesznek: közel száz szervezet nyújt 
tartalmas napközbeni elfoglaltságot.

Gasztronómiai élvezetekből sem lesz hiány. 
Ezen a téren kezdetek óta a legmagasabb igénye-
ket is kiszolgálja a Campus: kézművesek, sajt- és 
kolbászkészítő mesterek, pálinkaházak, bortermelők 
különlegességei is várják a látogatókat, hogy a 
zenei finomságok egyfajta páratlan cívisvárosi íz-
harmóniával egyesüljenek.

Részletek a programokról és jegyárusító helyszínekről:
www.campusfesztival.hu
www.facebook.com/campusfesztival

jegyÁrak

O Napijegy július 5-éig 4900, 
kedvezményesen 4200 forintért váltható.
Július 6-ától és a helyszínen: 5900 Ft.
O Bérlet (négy napra) július 5-éig  12 900, ezt 
követően, illetve a helyszínen 13 900 forintos áron 
vásárolható.

Belépőjegyek a Ticket Express hálózatában kaphatók!



 csütörtök   péntek   szombat
16:30 K-Zaj    2Joints   Pegazusok Nem  
        Léteznek
17.30 ZUP    D.O.G.   Carbovaris
18:40 Barbár Fivérek   Pannonia Allstars  Bohemian   
     Ska Orchestra  Betyars 
19:55 Majka-Curtis-BLR live  Skafunderz  Rúzsa Magdolna
21:20 Hősök    Belga   Carbonfools
22:50 Péterfy Bori & Love Band Kiscsillag  Vad Fruttik
0:30 Kovary, Ludmilla  Zomboy (UK)  Loadstar (UK),   
      Emalkay (UK)  KillSonik (UK)  

 csütörtök   péntek   szombat
16:00 Frogshow   Szeg   Dorothy
17:00 The Grenma   Grand Mexican Insane
     Warlock 
18:20 Nemjuci   The Idoru  Chrome Rt.
19:40 Fish!    Leander Rising Road
21:20 Paddy & The Rats  Ismerős Arcok  Depresszió
23:00 The Subways (UK)  Kowalsky meg  Alvin és a  
     a Vega   Mókusok
0:30 Anima Sound    Ed Philips & The Ganxsta Zolee  
 System DJ set    Memphis Patrol és a Kartel
     

 csütörtök   péntek   szombat
17:30 PG Csoport   Brains   Intim Torna Illegál
19:30 Csík Zenekar feat.   Punnany Massif Nabiha (DK)
 Kovács Kati    
21:30 Quimby   Tankcsapda  Ákos

PEPSI NAGYSZÍNPAD

TELEKOM TERASZ

RÉZANGYAL ARÉNA

debrecen-Nagyerdo

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!
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 csütörtök    péntek    szombat
17:30 Van   The Subtones (Subicz Gábor)  Ripoff Raskolnikov (AUT / H)
    & Jónás Vera jazz experiments 
18:45 Szitakötő: zenés est a   MagyarVista Social Club  Balogh Kálmán és 
 barátságról Vámos Miklóssal     a Gipsy Cimbalom Band
20:15 Dumaszínház - Kiss Ádám,  Dumaszínház - Aranyosi Péter,   Dumaszínház - Beliczai Balázs, 
 Mogács Dániel  Dombóvári István   Felméri Péter
21:45 The Qualitons  Kerekes Band   Debrecen Swing Singers
23:15 Random Trip feat. Tóth Vera A Nyughatatlan    Bin-Jip (Harcsa Veronika / 
    (Johnny Cash &    Gyémánt Bálint / Andrew J)
    best rockabilly songs) 

 csütörtök    péntek    szombat
16:00 Tshabee   Pearl    Forgotten Dreams
18:00        Metrokoll
19:00 "Atmosphere Radio Show Petrovszky 
 w/ Berni + Edina" 
20:00        BeatStreet 6
21:00        Sazablo
22:00 Eril Fjörd   Bernáthy Zsiga live 
23:00 Zomblaze       Bootsie
24:00    Zsupi 
1:00 Fine Cut Bodies      Clairvo
2:00    Liquid Limbs live 
3:00 Paxtibi   Kisszántó    Dr. Juzztice b2b Dj Harvey

 csütörtök    péntek    szombat
11:00 Családi programok: bábosok,  Családi programok: bábosok,   Családi programok: bábosok, 
 mutatványosok, zsonglőrök, vásári  mutatványosok, zsonglőrök, vásári  mutatványosok, zsonglőrök, vásári
 komédiások, gyermekkoncert,  komédiások, gyermekkoncert,  komédiások, gyermekkoncert,
 utcazenészek, egyéb attrakciók utcazenészek, egyéb attrakciók  utcazenészek, egyéb attrakciók
22:00 Campus akusztikus - lo-fi - blues - Campus akusztikus - lo-fi - blues -  Campus akusztikus - lo-fi - blues -
  jazz programok  jazz programok   jazz programok

17:00 Konyha
18:00 Jurij
19:15 Magashegyi Underground
20:45 HS7
22:15 Supernem

szerda
0. NAP - FRISS RÁDIÓ SZÍNPAD

DOMB PÓDIUM

DUB SZÉKHÁZ

VITÉZ LÁSZLÓ PÓDIUM

debrecen-Nagyerdo

OTP VIP LOUNGE
csütörtök
péntek
szombat

00:00 Julia Carpenter
00:00 Dévényi Tibi bácsi
00:00 Bárány Attila
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A külföldi mezőnyből kiemelkedik a szemtelenül 
fiatal dán énekesnő-dalszerző, Nabiha Bensouda 
fellépése. Nabiha méltó folytatója annak a hagyo-
mánynak, amelyet a Campuson a Parov Stelar Band 
illetve a N.O.H.A. meghívásával kezdtek a szervezők: 
egy igazi táncos koncerttel színesíti majd a deb-
receni estét.Bemutatja Full range című új albumát 
a Brains. „A drum and bass mellett dubstep, 
drumstep, electro, house, break és moonbath elemek 
is felfedezhetők az egyes dalokban...” – nyilatkozták 
a csapat tagjai. 

Nagy-Britanniából érkezik a the subways (fel-
ső kép). Billy Lunn, Charlotte Cooper és Josh Morgan 
triója a kétezres évek elején vált sikeressé. Ez az el-
söprő, punkos lendületű gitárpop-banda évek óta az 
indie-pop szcéna kultikus zenekara. Rock’n’roll Queen 
című daluk pedig már-már generációs himnusz lett!

Ákos 2084 című albumának turnéműsorával lép 
fel. Az új dalok mellett a közönség a régebbi slágerek 

igazi sztárparádé lesz!
A magyar könnyűzenei élvonal együtteseinek 
színe-java fellép a fesztiválon. Itt lesz a Csík 
Zenekar, a Punnany Massif, a Tankcsapda, a 
HS7 és a Quimby, jön Vámos Miklós, Tóth Vera 
és Rúzsa Magdi. De itt lesz Nabiha, a Subways 
és az őrületes dup steppel a Killsonic, valamint 
Zomboy, Emalkay és a Loadstar is.

„szintetizátor-rockosra” áthangszerelt változatát 
is hallhatja majd. Ahogy megszoktuk, a látványra 
is nagy hangsúlyt fektet, így természetesen lesz 
robotlámpa, pirotechnika és kivetítő is...

A tankcsapda lemezbemutató turnéjuk legna-
gyobb kelet-magyarországi állomása is a campusos 
fellépés lesz. Rockmaffia Debrecen című albumuk 
már átlépte a 24 ezres eladási példányszámot is, és 
ezzel az utóbbi évek legsikeresebb magyar rock-le-
meze lett.

A Punnany massif népszerűsége idén 
érte a csúcsot, Élvezd című daluk is hamar 
közönségkedvenc lett. Jelenleg 10 fős élőzenekari 
felállással turnéznak a pécsi srácok, úgyhogy a 
Campuson is hatalmas buli vár ránk…

De Péterfy Bori is visszatérő vendég a feszti-
válon: aki már látta, tudja, hogy kirobbanó energiái-
val egyszerűen elvarázsolja a közönséget.
S mindez csak ízelítő. Magát a Campust semmi nem 
helyettesíti: oda el kell menni, élvezni a programokat, 
a zenét, a tömeget és a hangulatot. Azt, hogy nyár 
van – és végre megint itt ez az őrületes fesztivál.
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Újra jön Péterfy Bori

Quimby: számítunk rájuk



Programok            időrendben

Békés haderők lepik el Debrecent: immár 18. alkalommal rendezik meg a nemzetközi 
katona-zenekari fesztivált

21

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

O Július 4., csütörtök 
XVIII. Debreceni Nemzetközi
Katona-zenekari Fesztivál.
18.30: Kossuth tér: Nyitókoncert: Burgenland 
Tartományi Zenekar – Ausztria. 
19.30: Kossuth tér: Debreceni Zenede Gyermek- 
fúvószenekara. 20 óra: Kossuth tér: Honvéd 
Együttes műsora. 21 óra: Emlékkert: „Kis éji 
zene” és kürtös takarodó a Magyar Honvédség 
Központi Zenekarának rézfúvós kvintettje.

O Július 4., csütörtök, 18.00, 18.40 és 19.20
Orosz szaunaest (Krasznaja Moszkva aromás 
felöntés; Orosz nyár – uborkás bőrradír; 
Szibériai fuvallat) a Hotel Lyciumban.

O Július 4., csütörtök, 20.30
Nyári Színházi Esték: Maga lesz a férjem! 
Zenés vígjáték a Turay Ida Színház előadásában 
a DRHE udvarán. (Esőnap: július 5.)

O Július 5., péntek 
XVIII. Debreceni Nemzetközi Katona-
zenekari Fesztivál. 18 óra: Főnix Csarnok: 
Összevont koncert. Szakalaki bemutatók.
20 óra: Kossuth tér: Debreceni Zenede Ifjúsági 
Fúvószenekara. 20.30: Kossuth tér: Honvéd 
Táncegyüttes és a Szentendrei Helyőrségi 
Zenekar Big Band formációja.

O Július 5., péntek, 10 óra
Szünidei kézművesklub
kicsiknek a Petőfi-emlékkönyvtárban.

O Július 5., péntek, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon. Belépő 
850 Ft, ami 16 óra után váltható. A belépővel a 
zumba után is bent maradhatnak a vendégek.

O Július 5., péntek
Elefántcsont-torony. Kiállítás Dobesch Máté 
grafikusművész rézkarcaiból, litográfiáiból, 
rajzaiból és fából faragott szobraiból a Sesztina 
Galériában. Megnyitó 18 órakor. A tárlat július 
31-éig látható. 

O Július 6., szombat 
XVIII. Debreceni Nemzetközi
Katona-zenekari Fesztivál.
10 óra: Ötholdas Pagony, Csapó utcai 

sétálóövezet: Ébresztő térzene a Debreceni és 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekarokkal.
16 óra: Kossuth tér: Lengyel Haditengerészet 
zenekara.
18 óra: Csapó utcai sétálóövezet – Kossuth tér: 
Katonazenekarok felvonulása.
18.30: Kossuth tér: Derecskei Ifjúsági 
Fúvószenekar.
19 óra: Kölcsey Központ, Nagyterem:
A Magyar Honvédség Központi Zenekarának 
vetítéssel kísért filmzenei hangversenye.
19.15: Kossuth tér: Balmazújvárosi Bekton 
Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorettcsoport 
fellépése.
20.15: Kossuth tér: A szlovákiai Bratislavai 
Fegyveres Erők zenekara.

O Július 6–10.
A Kárpát-medence református 
középiskoláinak XVIII. találkozója a 
Református Kollégiumban. Tel.: (52) 414-744. 

O Július 6., szombat
Játszadozoo – Játszóház az állatkertben.

O Július 6., szombat, 9 óra
Dr. Dézsi Zoltán: Sugárterápia a bélyegek 
tükrében című előadása a Malomparkban.

O Július 6., szombat, 13 óra
Eastern Cropp’aganda Exhibition. Alkalmi 
street art kiállítás és laza Romlott Hazai 
dzsembori a Modem belső kertjében. 13 órától 
helyszíni festés: Nikon, Hoek, Zoel. Street art: 
Miss KK, Bors Eszter. Délutáni zene: Mr. Die.
20 órától koncertek: Panama Magic, Solid 
Galeri. DJ-k: Mr.Die, Pierci. Vetítés: Flash Hunter 
Visual. A belépés ingyenes.

O Július 6., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Spanyol szaunaest (Citruskert-felöntés; 
Mojito bőrradír; Narancsos bőrápolás) a Hotel 
Lyciumban.

O Július 6., szombat, 20.30
Nyári színházi esték: Gyárfás Miklós: 
Tanulmány a nőkről. Zenés válóok két 
részben a Budaörsi Játékszín előadásában a 
DRHE udvarán. (Esőnap: július 7.)
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O Július 7-éig
Katonaruhában. Kiállítás a Kölcsey 
Központban.

O Július 7.–október 6.
Still. Fotográfia a múzeumban. A kiállítás 
több mint 40, nemzetközileg is elismert, 
többségében európai művész alkotásait 
mutatja be a Modemben.

O Július 7., vasárnap, 14 óra
Debreceni PC- és konzolbörze az Ifiházban

O Július 8., hétfő, 14 óra
Fogyasztóvédelmi előadás a Belvárosi 
Közösségi Házban. Előadó: Kósa Domokosné.

O Július 9. kedd, 16 óra
A XXIII. Nemzetközi Vasutas Alkotótábor 
anyagából készült művek tárlata a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban. Megnyitja: 
Kolozsváry Katalin festőművész. A tárlat  
szeptember 2-áig látogatható.

O Július 9., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Július 9., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 9., kedd, 17 óra
Fábián Pál: Emlékek, érzelmek. Versek és 
szabadversek, grafikai illusztrációkkal. Kiállítás 
a Benedek Elek Könyvtárban. Közreműködik: 
Juhász Enikő versmondó. Megtekinthető 
augusztus 3-áig.

O Július 9., kedd, 18 óra
Találkozzon a nyári színházi esték 
sztárjaival.

Közönségtalálkozók, beszélgetések a No1 
Bisztróban (Piac u. 18.). Vendégek: Mikó István, 
Bozsó József, Nyírő Bea.

O Július 9., kedd, 20.30
Nyári színházi esték: Sugar (avagy Van, aki 
forrón szereti). Broadway-musical a Turay Ida 
Színház előadásában a DRHE udvarán.
(Esőnap: július 11.)

O Július 9., kedd, 21 óra
Modem Kertmozi extra – az eredeti az igazi! 
William Castle: Ház a Kísértet-hegyen (1959).

O Július 10-éig
Buzsákon jártunk. A Józsai 
Díszítőművészeti Szakkör kiállítása a 
Józsai Közösségi Házban.

O Július 10., szerda
Divatszerda a Hal közben. A Debreceni 
Nyár részeként az Ifjúsági Ház szervezésében 
Summer Love Show látható a Fashion Zone 
Modellügynökség jóvoltából. 

O Július 10., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Július 10., szerda, 20.30
Nyári színházi esték: Sugar (avagy Van, aki 
forrón szereti). Broadway-musical a Turay Ida 
Színház előadásában a DRHE udvarán. (Esőnap: 
július 11.)

O Július 11–14.
Debreceni Cívis Korzó: magyar termékek 
vására a Kossuth téren. A magyar 
gasztronómia kóstolással egybekötött 
bemutatója.

O Július 11.
Magányos táj. Tájábrázolás a természeti 
tájtól a városi tájig (Szinyei Merse Páltól 
Bukta Imréig). Kiállítás a Déri Múzeumban. 
Látogatható szeptember 30-áig.

O Július 11., csütörtök, 10 óra
Múzeumi cirógató a Déri Múzeumban.

O Július 11., csütörtök, 10 óra
Társasjáték-klub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Július 11., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Július 11., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés: Still. Fotográfia a 
múzeumban című kiállításon Eleőd 
Ildikó művészettörténész, a Modem 
gyűjteménykezelője vezeti végig az 
érdeklődőket. A tárlatvezetés ingyenes, csak a 
kiállításra szóló belépőjegyet kell megváltani.

O Július 11., csütörtök, 18.00, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok (Kelet varázsa: Japán 
meditációs felöntés; Keleti rizses bőrradír; 
Ezeregyéjszaka – datolyás bőrápolás) a Hotel 
Lyciumban.
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O Július 12.– augusztus 8.
Érték, szépség: Herend. Kiállítás a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében.

O Július 12., péntek, 15 óra
Addig jó, amíg énekelhetünk… Koncert 
a zene világnapján a Kismacsi Közösségi 
Házban. Közreműködik: Miklósi Dani.

O Július 12., péntek, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 12., péntek, 20.30
Nyári színházi esték: Vitéz Miklós–Vadnai 
László: Meseautó. Zenés vígjáték a Körúti 
Színház előadásában a DRHE udvarán. (Esőnap: 
július 13.)

O Július 13-áig
A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör 
és Szabadiskola évadzáró kiállítása az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Július 13., szombat
Jubileumi E.ON Délibáb Sportfesztivál – 
Félmaraton, harmadmaraton, hatodmaraton. 
Információ: www.futanet.hu

O Július 13., szombat
Válaszd a hazait túrái: Magyarkodó túra. 
Gyalogos: 11 km. Útvonal: Debrecen–Vida 
ökoportál–Debrecen.
Információ: http://www.hajdutura.hu/

O Július 13., szombat
A Nagyerdei Kultúrpark kisvasúti napja.

O Július 13., szombat, 9 óra
Kerékpártúra a Hortobágyi-
halastó területén. Találkozás: HNP-
látogatóközpontnál. Előzetes bejelentkezés 
szükséges: (52) 589-000

O Július 13., szombat, 10 óra
KreDenc Alkotói Piac a Malomparkban.

O Július 13., szombat, 10 óra
KreDenc Alkotói Piac a Malomparkban.

O Július 13., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok (Mediterrán hangulat: 
Frissítő aromák; Tengeri sós bőrradír; Olivás 
bőrápolás) a Hotel Lyciumban.

O Július 14., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Július 14., vasárnap, 10 óra
Zootitkok. A pápaszemes pingvinek a 
Nagyerdei Kultúrparkban.

O Július 15–16.
Debreceni Cívis Korzó: Debrecen Hangja- 
elődöntők a Kossuth téren.

O Július 15., hétfő, 14 óra
Azért vannak a jó barátok… – baráti 
találkozó és kulturális műsor a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Július 16., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Július 16., kedd, 13 óra
Nagyanyáink praktikái. Elfeledett ízek, 
népi ételek és receptek a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Július 16., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 16., kedd, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Vigh Andrea hárfakoncertje.

O Július 17–21.
Campus Fesztivál a Nagyerdőn.
Info: www.campusfesztival.hu

O Július 17., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Július 17., szerda, 19 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Corridor Quartet hangversenye.

O Július 17., szerda, 19.30
Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje 
a Hal közben.

O Július 18., csütörtök, 10 óra
Társasjáték-klub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Július 18., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Július 18., csütörtök, 17 óra
Magányos táj – „Tájábrázolás a természeti 
tájtól a városi tájig” kiállítás a Déri Múzeumban. 
Tárlatvezetést tart Szoboszlai Lilla muzeológus.

O Július 18., csütörtök, 18.00, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok (Trópusi felöntések: 
Maracujás felöntés; Kókuszos bőrradír; 
Banánkrémes kényeztetés) a Hotel Lyciumban.
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Ezen a nyáron is keresik Debrecen Hangját! A zsűri a legjobb jelentkezőket élőben is
meghallgatja a Kossuth téren, a Cívis Korzó rendezvényén

MÉG láTHATó KIállíTáSOK

O Július 18., csütörtök, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Ütősgála. Közreműködik: Pedro 
Carneiro (Portugália), Sonus Ütőegyüttes 
és az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémia ütőhangszeres hallgatói.

O Július 19–20.
Debreceni Cívis Korzó: Városok Falvak 
Szövetsége – Közösek a Gyökereink 
Kulturális Fesztivál a Kossuth téren. 
Tagtelepülések művészeti csoportjainak 
műsora.

O Július 19–21.
Debreceni Cívis Korzó: kamion-roadshow a 
Kossuth téren. A kecskeméti repülőnapot és 
haditechnikai bemutatót népszerűsíti.

O Július 19–21., 17 óra és 19.30
Mozinet-filmnapok az Apolló moziban.

O Július 19., péntek, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 19., péntek, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája a DE Zeneművészeti 

Kar Liszt-termében. Matuz István 
fuvolahangversenye. Közreműködik: 
Mogyorósi Éva.

O Július 20–25.
Nemzetközi ifjúsági curling-edzőtábor 
és ifjúsági Kelet-Európa curlingkupa a 
Jégcsarnokban.

O Július 20., szombat
Zsuzsi Erdei Kisvasút születésnapja. 
Információ: www. zsuzsivasut.hu

O Július 20., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok (Görög est: Ánizspálinkás 
felöntés; Görög vitaminos bőrradír; Spárta ereje 
– jeges felöntés) a Hotel Lyciumban.

O Július 20., szombat, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében. lencsés lajos 
oboahangversenye. Közreműködik: Zs. Szabó 
Mária, Ludmány Dénes, Mérei Tamás, Váradi 
Judit.

O Július 21., vasárnap, 19.30
Debreceni Cívis Korzó: Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiája 
hallgatóinak hangversenye a Kossuth 
téren.

O Július 22., hétfő, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Bodóky Gergely (fuvola), 
Szatmári Zsolt (klarinét) és lars Mlekusch 
(szaxofon) hangversenye.

XXXI. Magyar Sajtófotó-kiállítás – 
Kölcsey Központ, július 12-éig

Együtt éltük meg… Orendi Mihály fotói
– Kölcsey Központ, 12-éig

Falmentén – Műterem Galéria, 20-áig

A személygépkocsi története – 
Malompark, 26-áig

Yan Yeresko – Hal Köz Galéria, 27-éig

FRESH ART 7 – Belvárosi Galéria, 31-éig

Katona Bálint kiállítása – 
Élettudományi Galéria, augusztus 1-jéig

Mester és Margarita. A Medgyessy-
gimnázium tanárainak és egykori diákjainak 
tárlata – Medgyessy-múzeum, 4-éig

Partiumi tájakon – Tímárház, 31-éig

Élő bolygónk színpompás 
növényvilága – Malompark, 31-éig

Déri Frigyes óegyiptomi gyűjteménye 
– Déri Múzeum, 31-éig

Hagyományos minták modern 
ruhákon – Tímárház, a31-éig

Hajdu ádám természetfotói  –  Józsai 
Közösségi Ház, szeptember 30-ig

FOlYAMATOSAN láTOGATHATó:

Debreceni kortárs kézművesek 
kiállítása a Tímárházban.

Medgyessy Ferenc életművét 
bemutató kiállítás a Medgyessy-
múzeumban.

A Torinói lepel hiteles másolata. 
Őseink hite. Kiállítások a Szent Anna-
székesegyházban. 

Munkácsy Krisztus-trilógiája.
Déri Múzeum, hétfő kivételével naponta 
10–18 óra. Fényjátékkal: kedd–péntek: 
16.30, szom.: 14 , 16, vas.: 11, 14 és 16 óra.



Képek és történetek. Július 12-éig lehet megtekinteni a XXXI. Magyar Sajtófotó-kiállítás 
anyagát a Kölcsey Központban

Az év egyik legnagyobb bulija minden bizonnyal a Campus lesz

Közreműködik: Váradi Judit, Zs. Szabó Mária, 
Ludmány Dénes, Mérei Tamás, Mogyorósi Éva, 
Ződi Anita.

O Július 23., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Július 23., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 23., kedd, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Rezesgála.

O Július 23., kedd, 21 óra
Modem Kertmozi extra – az eredeti az igazi! 
Edouard Molinaro: Oscar (1967).

O Július 24., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Július 24., szerda, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Trombitagála.

O Július 25., csütörtök
42. Debreceni Jazznapok. Pásti utcai 
zsinagóga udvara: 17 óra: Fonay Tibor Trió. 
19 óra: Csepregi–Rátonyi-duó. 20.30: Nigun 
Kvartett.

O Július 25., csütörtök, 10 óra
Múzeumi cirógató a Déri Múzeumban.

O Július 25., csütörtök, 10 óra
Társasjátékklub a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Július 25., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Július 25., csütörtök, 17 óra
Ergo – a változtatás jogát fenntartjuk. 
Az NDK (Neue Debreczenische Kunst) 
kiállítás megnyitója a Műterem Galériában. 
Megtekinthető augusztus 10-éig.

O Július 25., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés: A Kockázati tényező. 
Intermédia 2.0 című kiállításon Farkas 
Zsófia művészettörténész, a Modem 
gyűjteménykezelője tart tárlatvezetést.

O Július 25., csütörtök, 18.00, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok (Olasz szaunaest: Itáliai 
nyár – aromás felöntés; Fenyőmagos bőrradír; 
Coffee break – kávéhabos bőrápolás) a Hotel 
Lyciumban.

O Július 25., csütörtök, 19.30
Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje 
a Hal közben.

O Július 25., csütörtök, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében. Zs. Szabó Mária 
hegedűkoncertje. Zongorán közreműködik: 
Sarkady Katalin.

O Július 26., péntek: 
42. Debreceni Jazznapok.
Hal köz: 17 óra: Gotthárd Mihály-trió.
18.30: Debreceni Jazzegyüttes.
20 óra: Tóth Viktor-trió.
Kossuth tér: 19 óra: Fusio Group.
Modem-udvar: 22 óra: Kulturfunk.

O Július 26–28.
VI. Nemzetközi Curling
Bonspiel Kupa a Jégcsarnokban.

O Július 26.
Dr. Pethő Menyhért – Orchideák című 
bélyegkiállítása a Malomparkban. Szeptember 
16-áig látható.

O Július 26., péntek, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 26., péntek, 20 óra
Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
hangversenye a Kölcsey Központban, amely 
egyben a zenekari turné első hangversenye és 
a Nyári Akadémia záróhangversenye. Vezényel: 
Vásáry Tamás és Hámori Máté.

O Július 27., szombat
42. Debreceni Jazznapok.
Hal köz: 17 óra: Triad.
18.30: Dresch–Lukács-duó.
20 óra: 7 Talents.
Kossuth tér: 19 óra: Kalmár-trió.
Modem-udvar: 22 óra: Monamo.
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O Július 27–28.
VI. Debreceni Mézeskalács-fesztivál a 
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban.

O Július 27., szombat, 17.00, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok (Magyaros felöntések: 
Pálinkás felöntés; Sörös bőrradír; Mézes 
bőrápolás) a Hotel Lyciumban.

O Július 27., szombat, 20 óra
A Debreceni Jazznapok a MODEM-ben. 20 
óra: Fűszer-Csemege Zenei Foglalkozás. 22 óra: 
Monamo-koncert.

O Július 28-áig
A történelem terhe. Roskó Gábor 
retrospektív kiállítása a Modemben.

O Július 28., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Július 28., vasárnap
42. Debreceni Jazznapok. Hal köz: 17 óra: 
Finucci Bros Quartett. 18.30: Quartessence és 
Lukács Eszter. 20 óra: Debreceni Dixieland Jazz 
Band.

O Július 29., hétfő, 14 óra
Nyári vegyes – Zenés irodalmi műsor a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O  Július 30., kedd
This Is Bihar! Koncert az Ifjúsági Házban. 
Fellép: Between Earth & Sky, Hanoi, 
Chaosrealm, Exterminating Angel.
Belépő: 1000 Ft.

O Július 30., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Július 30., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Nagyerdei strandon.

O Július 31., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 1–4.
XIV. Debreceni Borkarnevál az Egyetem 
téren. Augusztus első hétvégéjén a borvidékek 
legszebb borait kóstolhatják az ínyencek, jó 
zene mellett. Színpadon: Bakator, Cimbaliband, 
Cucás Világzenei Együttes, Kilele Swing Cats, 
Ferenczi György és a Rackajam, Karaván 
Família, Djabe és még sokan mások.

O Augusztus 1., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 1., csütörtök, 16.30
Képeslapok a régi Debrecenről – Dr. Nagy 
Attila és Bencze Tamás gyűjteménye a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitva tartási 
idejében augusztus 31-éig.

O Augusztus 2.
Vincze Andrea festőművész kiállítása az 
Élettudományi Galéria–Tudományegyetem, 
Botanikus kert között. Látogatható hétköznap 
8–20 óráig, szeptember 6-áig.

O Augusztus 2., péntek, 16 óra
Zenepromenád a Helyőrségi Zenekarral 
a Déri téren.

O Augusztus 2., péntek, 19.30
Debreceni Cívis Korzó: Borkarnevál idején: 
Madaras zenekar koncertje a Kossuth téren.

O Augusztus 3., szombat, 19.30
Debreceni Cívis Korzó: Borkarnevál idején: 
Öreges zenekar koncertje a Kossuth téren.

O Augusztus 3., szombat, 20 óra
Nyári színházi esték: Offenbach: Pepito 
(debreceni ősbemutató). Vidám daljáték a régi 
városháza udvarán. (Esőnap: augusztus 5.)

Mediterrán hangulat, kelet varázsa: szaunaprogramok sorával várja a vendégeket a 
Hotel Lycium
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Partiumi tájakra röpíti a látogatókat a Debreceni Fotóklub tárlata a Tímárházban
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O Augusztus 4., vasárnap, 10 óra
Nyári színházi esték: Buda Ferenc: Mátyás 
király és a kolozsvári bíró. A Nagyváradi 
Szigligeti Színház Lilliput Bábtársulatának 
előadása a régi városháza udvarán.

O Augusztus 4., vasárnap, 20 óra
Nyári színházi esték: Vaszary János: Ma 
éjjel szabad vagyok. Zenés bohózat három 
felvonásban az Éless-Szín előadásában a régi 
városháza udvarán. (Esőnap: augusztus 5.)

O Augusztus 6., kedd, 20 óra
Nyári színházi esték: Peter Quilter: Mr. És 
Mrs. Vígjáték két felvonásban a régi városháza 
udvarán. (Esőnap: augusztus 8.)

O Augusztus 7.
H. Csongrádi Márta fotóművész jubileumi 
kiállítása a Belvárosi Galériában.

O Augusztus 7., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Augusztus 7., szerda, 19.30
Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje 
a Hal közben.

O Augusztus 7., szerda, 20 óra
Nyári színházi esték: Peter Quilter: Mr. És 
Mrs. Vígjáték két felvonásban a régi városháza 
udvarán. (Esőnap: augusztus 8.)

O Augusztus 8–17.
Klasszikus Gitárosok Debreceni 
Találkozója a DE Zeneművészeti Karán.

O Augusztus 8., csütörtök, 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Szeptember 15-éig
Kockázati tényező. Intermédia 2.0 
Kiállítás a Modemben. Megtekinthető – hétfő 
kivételével minden nap – 10-től 18 óráig, 
csütörtökönként 12-től 20 óráig.

O December 31-éig
Munkácsy Mihály: Siratóasszonyok a 
keresztfánál című műve látogatható a Déri 
Múzeumban.

ElŐZETES:

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

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, 19.30
Debreceni Cívis Korzó: Virágkarneválra 
készülve: Debrecen Big Band műsora a 
Kossuth téren. Vezényel: Daróczy László.

O Augusztus 10., szombat, 20 óra
Nyári színházi esték: Mégis szép – Udvaros 
Dorottya önálló estje a régi városháza 
udvarán.

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

O Augusztus 14., szerda
Divatszerda a Hal közben. A Debreceni 
Nyár részeként az Ifjúsági Ház szervezésében 
Summer Love Show látható a Fashion Zone 
Modellügynökség jóvoltából. 

O Augusztus 15–21.
Debreceni virágkarnevál és karneváli 
hét. Előzetes: Class FM: Class Nyár; 
Kodály Filharmónia Debrecen koncertje; 
Karneválok tánca, táncok karneválja; Galiba 
Gyermekfesztivál és Junior-virágkarnevál; 
Debrecen Hangja-döntő; 44. Debreceni 
Virágkarnevál.

O Augusztus 16–20.
Cseh sörünnep az Egyetem téren.

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 17–20.
Hortobágyi Hídi Vásár.

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

O Augusztus 19., hétfő 
II. Galiba Gyermekfesztivál – Junior-
virágkarnevál.

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

A hazai borvidékek legszebb tételeit lehet 
kóstolgatni a borfesztiválon, amit idén az 
Egyetem előtt rendeznek



O ElEfÁNTcSONT-TORONy. Dobesch 
Máté grafikusművész rézkarcaiból, litográ-
fiáiból, rajzaiból és fából faragott szobra-
iból nyílt tárlat a Sesztina Galériában. Az 
1978-as születésű – és művei alapján igen 
sokoldalúnak látszó – alkotó úgy tartja, 
hogy a jó műalkotás egyfajta energiatáro-
ló, sőt energiatermelő rendszer. „Ha sokan 
néznek meg egy képet, idővel megtöbb-
szöröződik az az energia, amit a művész 
a mű megalkotásába fektetett”– véli 
Dobesch Máté, akinek műveit július 31-éig 
láthatják a debreceniek.

O lógok a FaloN címmel nyílt 
meg Katona Bálint képzőmű-
vész tárlata a DE Élettudományi 
Galériájában, a botanikus kert 
bejáratánál. A tárlat augusztus 
1-jéig látogatható, mindennap 
8–20 óra között. Mint az alkotó 
elárulta: bár egész életében hitt 
az „Éden” megteremtésének 
lehetőségében, mostanában sö-
tétebben látja a maradék jövőt, s 
kevesebbet is fest.

O waNDerer. Különleges hangulatú képek egy különös hangulatú világból: Yan Yeresko, a kortárs belorusz 
festőművész Wanderer (Vándor) című kiállítása a Hal Köz Galériában látható július 27-éig, hétközben 11 és 
18, szombaton 10 és 14 óra között.

O Fresh art 7. Hetedik alkalommal – s idén először a Városok Falvak Szövetségével közösen – hirdette 
meg a Debreceni Művelődési Központ a Fresh Artot. A 40 év alatti képző-, ipar- és fotóművészeknek kiírt 
pályázatra 17 alkotó közel ötven alkotása érkezett; a díjazottakat szakmai zsűri választotta ki. 

Az idei fődíjat – önálló kiállítási lehetőséget 2014-ben a Belvárosi Galériában – Nagy Otília, kecskeméti 
alkotó nyerte. 

Debrecen önkormányzatának díját Bagdány Franciska debreceni, Kecskemét városét Kacsák Tamás józsai 
képzőművész, a Városok Falvak Szövetsége díját a mikepércsi Tarnóczi Tamás, a Modemét pedig a nagyvá-
radi származású Kovács Melinda kapta. További kiállítók: Birkás Mona, Durucskó Zsolt, Éles Bulcsú, Horváth 
Bíbor, Józsa Poppea, Kőrösi Viktória, Marian Noémi Éva, Pelei Katalin, Rékasi Attila, Szarvák Antal, Varga 
Gergő.
A tárlat július 31-éig látható a Belvárosi Galériában, naponta 10–18, szombaton 14–18 óráig.
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O úszás, vízilabdázás, mozgás- 
és élménytáborok heti turnusok-
ban, hétfőtől péntekig, 8–17 óra 
között – augusztus 16-ig.
(20) 211-9401

O Kézműves nyári tábor gyer-
mekeknek, hetes turnusokban – 
augusztus 30-ig.
Textilfestés, agyagozás, gravíro-
zás és fonálgrafika, tűzzománc 
és üvegfestés.
(30) 621-5356

O mókavár nyári napközis tábor 
6-14 éves gyerekek részére a 
Kerekestelepi Fürdő és
Lyra-Beach Campingben.
Ár: 17500 Ft
20) 219-3066

O Nyári tánctábor 3–13 éves 
gyermekek részére a Domb u. 1. 
alatt. Július 15–19., 22–26. 
(30) 957-6237

O úszó-sport tábor 5 éves kor-
tól. Sportszakmai vezető: Sántics 
Béla. Július 15–19., 22–26.
(20) 250-9579

O manóvár-tábor.
Idegen nyelv, sport, játék.
Július 15–19., 22–26., 29.–au-
gusztus 2., 5–9., 12–16.
(70) 374-9324

O Az erő hatalmában.
Keresztyén napközis gyermektá-
bor 6-13 éves gyermekek részére 
a Debrecen-Haláp Farmon. Július 
8-13.  I  (20) 886-2856

O Angol szabadidős táborok 
óvodásoknak és iskolásoknak. 
Július 15–19., 22–26., augusztus 
26–30.  I  www.angoldebrecen.hu

O úszótábor és úszóoktatás a 
Nagyerdei Élmény- és Strandfür-
dőben, 4 éves kortól, 8–17 óráig.
Július 15–19., 22–26., augusztus 
5–9., 12–16.
Ár: 19 800 Ft  I  (30) 249-7276

O Debreceni tábor a Dorcas 
kempingben. Július 15–19., 
22–26., 29.–augusztus 2., 5–9., 
12–16., 19–23.  I  (70) 238-0027

O 5 napos angoltábor a 
Diószegi Sámuel Szakközép- és 
Szakiskolában. Július 24-28.
(20) 770-5961

O séfakadémia. Professzionális 
főzőiskola 7-14 éves gyerekek 
részére a Karinthy Frigyes u. 16. 
alatt. (Liget lakópark 2. – Akadé-
mia utca folytatása). Ár: 19500 
Ft/5 nap.Július 29–augusztus 
2., 5–9., 12–16., naponta 8-16 
óráig)  I  (30) 499-4372

Hova mehet nyáron a gyerek?
Még mindig javában tart a táborozási szezon. Ha valaki még mindig nem találta ki, hova menjen a gyerek, itt 
bizonyára talál kedvére valót.

O iii. vanellus Természetisme-
reti Gyerektábor a Hármashegyi 
Erdei Iskolában. Július 29–au-
gusztus 2. www.vanellus.hu

O Nyári napközis rádiós tábor 
10–18 évesek részére Fancsika 
versenyállomáson. 
Augusztus 12–16. 
(52) 387-176

 Napsugár-táborok
Információ a DMK központjában 
kérhető: (52) 413-939,
dmk@debrecenimuvkozpont.hu,
www.debrecenimuvkozpont.hu
O Július 15–19.:
Sakktábor – Újkerti kh.; 
Fazekastábor – Kismacsi kh.; 
Népművészeti
kézművestábor – Tímárház;
Muzsikás népzenei tábor
– Homokkerti kh.
O Július 22–26.:
Népművészeti kézművestábor – 
Tímárház; Lovagi tábor – Homok-
kerti kh.; Csicsergő néptánc- és 
népi kézművestábor – Újkerti kh.
O Július 29.– augusztus 2.:
„Kaland–zoo” természetbarát 
tábor
O Új-kerti kh.; Népművészeti 
kézművestábor – Tímárház
O Augusztus 5–9.:
Népművészeti alkotótábor fel-
nőttek számára – Tímárház
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A központunkbAn
elérhető kezelések:

- kineziológia

- Hellinger-féle családállítás

- Agytorna gyerekeknek

- komplex babaváró program

- Aura-Soma lélekterápia

- SVT -Spirituális választerápia
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.Debrecenben csak nálunk elérhető
a Holisztikus Szépségápolás.

Magyarországon kizárólag közpon-
tunkban igénybe vehető a Sound of 
Soul, a saját szívzene megírása CD-re.

Tanfolyamok, tréningek.

- kineziológia, Aura-Soma, SVT

Bővebb információ a honlapunkon:
www.holisztikusegeszseg.hu Idea rasa kft. Felnőttképzési

nyilvántartási szám: 00265-2013



A nyár magával hozza a könyvtárak nyitva tartásának időszaki változását is. Ahogy a Debreceni 
Korzó olvasói megszokhatták már, listába gyűjtöttük ezeket az információkat is, ne keljen útra 
könyvért feleslegesen senki a kánikula időszakában.

O méliusz juhÁsz Péter
Bem tér 19.
Augusztus 31-éig: K., cs.: 10–18, 
sz., p.: 8–16, sz. 9–17 óra, v., h.: 
zárva. Aug. 17–20-ig zárva. 

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, v., 
h.: zárva.
Augusztus  5–11. között zárva.

O JÓZSEf ATTilA-TElEpi
Monostorpályi út 110.
Augusztus 30-ig: k., sz., p.: 9–17, 
cs.: 8–13, szo., v., h.: zárva. Július 
15. és 26. ill. augusztus 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, szo., 
v., h.: zárva. Augusztus 16. és 24. 
között zárva.

O CsaPókerti kÖNyvtÁr
Mátyás király u. 29.
K.–sz.–p.: 10-12 és 12.30–18, 
cs.: 8-13, h., szo., v.: zárva
Aug. 12. és szept. 2. között zárva.

O NyugDíjasok hÁza 
kÖNyvtÁr
Thomas Mann u. 45.
K., sz., p.: 10–12 és 12.30–18, cs.: 
8–13, szo., v., h.: zárva. Júl. 8. és 
19., ill. aug. 12. és 16. közt zárva.

O homokkerti kÖNyvtÁr
Szabó Kálmán u. 33.
Aug. 31-ig: k., sz., p.: 9–12 és 
12.30–17, cs.: 9–13, h, szo., v.: 
zárva. Július 15. és 22., valamint 
aug. 2. és 21. között zárva.

O liBakerti kÖNyvtÁr
Viola u. 23/A., 
Augusztus 31-ig: k., sz., p.: 
9–12.30, 13–17, cs.: 8–12.30, 
13–16, szo., v., h.: zárva. Július 
29. és aug. 23. között zárva.
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Nyáron különösen fontos óvni a szemet az erős fénytől és 
az UV-sugárzástól. Szerencsére ma már az emberek tudják, 
hogy az olcsó másolatok csak ártanak: a valódi UV-szűrős 
napszemüvegeket keresik és a polarizált lencséket. Ez 
utóbbiak azért is hasznosak, mert csak a függőleges irányú 
fénynyalábokat eresztik át, a vízről, kirakatokról, aszfaltról 
visszaverődő vakító fény nem jut át a polarizált lencséken.
Dioptriás napszemüveg változatban is kapható.

Az Onome Szemészet és Optika minőségi napszem-
üveg-kínálattal várja ügyfeleit. Bizalommal fordulhat hoz-
zájuk az is, akinek munkaszemüvegre van szüksége, vagy 
szemüveget szeretne javíttatni. Valamennyi egészségkár-
tyának a beváltóhelye és  Szép-kártyát is elfogadnak.

Állandó akciókkal kedveskedünk vásárlóinknak – emelte ki 
dr. Emeriewen Péter. Mint hozzátette, a Kossuth utcai mel-
lett az Onome Optika üzletei elérhetők a debreceni Auchan 
áruházban és Hajdúszoboszlón a Szilfákalja úton is.

További információk: 
www.onome.hu, illetve a Facebookon is.  
Tel: 52/ 322-839ONOME OPTIKA

O tóCóskerti kÖNyvtÁr
Margit tér 19. 
Augusztus 30-ig: k.–p.: 9–16,  
szo., v., h.: zárva. Augusztus 
19–20–21.: zárva.

O józsai kÖNyvtÁr
Szeptember 2-ig: k.–p.: 10–18, 
szo., v., h.: zárva. Augusztus 12. 
és szeptember 2. között zárva.

O újkert kÖNyvtÁr
Jerikó u. 17–19.
Augusztus 31-ig: k.-p.: 9–17, szo., 
v., h.: zárva Július 29. és aug. 20. 
között zárva.

O pETŐfi-EMlÉKKöNyVTÁR
Víztorony u. 13. 
Augusztus 31-ig: k.–p.: 9–17, szo., 
v., h.: zárva. Július 29. és augusz-
tus 20. között zárva.

O BeNeDek elek kÖNyvtÁr
Augusztus 31-ig: k.–cs.: 9–17, h., 
szo., v.: zárva.



A nyár nemcsak a nagy utazások, pihentető kikap-
csolódások, várva várt és megérdemelt üdülések 
időszaka. Ilyenkor van idő arra is, hogy felújítsuk 
házunkat, lakásunkat. 

Mi kell ahhoz, hogy megújuljon otthonunk? 
Elsősorban néhány jó ötlet, merészség, kreativitás. 
Mindenekelőtt pedig egy-egy jó szín, amihez majd 
mindent hozzá lehet igazítani: a bútorokat, a járó-
lapokat és a parkettát, a szőnyegeket, függönyöket 
és egyéb drapériákat is. 

A színek varázslatos tulajdonságokkal ren-
delkeznek. Egy jól megválasztott falszín csodát 
tesz otthonunkkal. Ugyan, hol van már az az idő, 

amikor a fal csak fehér lehetett? Ma már ezer és 
ezer színbe öltöztethetjük a lakótereket. Az persze 
korántsem mindegy, hova és milyen színeket 
választunk. Ahogy az sem, hogy milyen festéket 
fogunk használni. 

Az idei nyárnak a falfestékekben is megvan 
a népszerű, kedvelt színvilága. Túlzás nélkül 
állítható: nagyon népszerű a Héra mohazöld, 
padlizsán, fahéj és habos kakaó színe. Ha ma 
valaki lakásfelújításban, -szépítésben gondolkodik, 
ezeket fontolja meg. Alapvetően pedig érdemes a 
szakemberek tanácsaira hallgatni, akik mindebben 
segíthetnek. 

az oldal támogatója:

fEST-É-KER Kft.  4030 Debrecen,Monostorpályi út 9-11.
+36 (52) 471-663, 530-738  I  www.festeker.hu

trilak FestékstúDió  4027 Debrecen, Füredi út 59.
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Nyáron különösen fontos óvni a szemet az erős fénytől és 
az UV-sugárzástól. Szerencsére ma már az emberek tudják, 
hogy az olcsó másolatok csak ártanak: a valódi UV-szűrős 
napszemüvegeket keresik és a polarizált lencséket. Ez 
utóbbiak azért is hasznosak, mert csak a függőleges irányú 
fénynyalábokat eresztik át, a vízről, kirakatokról, aszfaltról 
visszaverődő vakító fény nem jut át a polarizált lencséken.
Dioptriás napszemüveg változatban is kapható.

Az Onome Szemészet és Optika minőségi napszem-
üveg-kínálattal várja ügyfeleit. Bizalommal fordulhat hoz-
zájuk az is, akinek munkaszemüvegre van szüksége, vagy 
szemüveget szeretne javíttatni. Valamennyi egészségkár-
tyának a beváltóhelye és  Szép-kártyát is elfogadnak.

Állandó akciókkal kedveskedünk vásárlóinknak – emelte ki 
dr. Emeriewen Péter. Mint hozzátette, a Kossuth utcai mel-
lett az Onome Optika üzletei elérhetők a debreceni Auchan 
áruházban és Hajdúszoboszlón a Szilfákalja úton is.

További információk: 
www.onome.hu, illetve a Facebookon is.  
Tel: 52/ 322-839ONOME OPTIKA
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júliusi filmkavalkád

Tűzgyűrű

a magányos
lovas

gru 2
Elképesztően látványos akció-sci-fi került ki a zse-
niális Guillermo del Toro műhelyéből. Az ellenséges 
idegenek ezúttal nem az űrből, hanem a Csendes-
óceán alatt megnyíló kapun keresztül támadnak 
az emberiségre. Egy különleges fegyvernek hála, 
a Föld régi lakói talán mégis kapnak egy utolsó 
esélyt. Ám az apokalipszist csak egy kirúgott pilóta 
és egy újonc állíthatja meg valami ócska, leselejte-
zett harci gépezettel.

Gru visszatér! Ebben az őrületes animációs filmben 
folytatódik Gru és fogadott kislányai, a mininyomik 
története. Hősünk alig rázódott bele a kertvárosi 
családapa szerepébe, máris felbukkant egy szuper-
titkos szervezet, amely a gonosz elleni harcot tűzte 
zászlajára globális szinten. A feladat egyszerű: ki 
kell deríteni, ki áll a látványos bűntettek mögött. 
Ki más lenne alkalmasabb erre, mint az egykori fő 
gonosz? 

Izgalmas és humoros vadnyugati akciófilmet hoztak 
össze a Karib-tenger kalózai filmek alkotói. Az 
igazságot ezúttal egy indián lélekharcos és egy 
revorverhős ranger osztja, akik elszánt és kímé-
letlen küzdelmet folytatnak a kapzsisággal és a 
korrupcióval szemben. Jerry Bruckheimer és Gore 
Verbinski meglepetésekkel és váratlan fordulatok-
kal teli mozijának főszereplői Johnny Depp, Armie 
Hammer és Helena Bonham Carter.

Moziműsor
Filmek az apollóban

Nagyterem
4–10.: 13.45, 16, 18.15, 20.30 Toszkán szépség
11–17.: 13.45, 16, 18.15, 20.30  Menedék
18–24.: 13.45, 16, 18.15, 20.30  A kolónia
25–31.: 13.45, 16, 18.15  Piszkos melók
25–31.: 20.30  Első éjszaka

kisterem
4–10.: 16, 18  Gru 2
4–10.: 20  A lány és a költő
11–17.: 16   Gru 2
11–17.: 18  Z Világháború
11–17.: 20   Ködben
18–24.: 16 Szörny egyetem
18–24.: 18., 20 Péntek Barcelonában
25–31.: 16 A méhek világa
25–31.: 18  Tűzgyűrű
25–31.: 20 Nem beszélek zöldségeket!

art terem
4–10.: 17, 19.30  The master
11–17.: 17, 19.30  Egy hölgy Párizsban
18–24.: 17, 19.30  Szesztolvajok
19.: 17  Éhség
19.: 19.30  Ill manors – Rázós környék
20.: 17  Nők férfiak nélkül
20.: 19.30  Revans
21.: 17  Semmit magamról
21.: 19.30  Szerelem a hatodikon
25–31.: 17, 19.30  Renoir

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



Mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak és vezetőinek szólt a Hajdú-Bi-
har Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010. november és 2013. június 
között megvalósult programja. Mint mazsu gergely ügyvezető elmondta, az 
Új Széchenyi-terv keretében mintegy ezer fő számára tették lehetővé, hogy a 
vállalkozás működéséhez, fejlesztéséhez szükséges képzésen százszázalékos 
támogatással, vagyis teljesen költségmentesen vegyenek részt. A képzések 
az alábbi területeken történtek a „Képzéssel a versenyképesség növeléséért 
– Munkahelyi képzések támogatása az Észak-alföldi Régió mikro- és kisvállal-
kozásainál” (TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0013) címen futó projektben: cégvezetés, 
projektmenedzsment képzés (66 óra); gazdasági és vállalkozási ismeretek
(72 óra); értékesítési ismeretek (67 óra); gyakorlati EU-ismeretek (116 óra) és 
angol kereskedelmi képzés (198 óra).
–A program sikerét mutatja, hogy a – nagy érdeklődésre tekintettel – tavaly decemberben már csak két 
képzésre lehetett jelentkezni. A kiscsoportos, jellemzően 8–25 fős képzések a régió több településén 
valósultak meg. Mazsu Gergely szerint a siker fő oka, hogy versenyképes, a piacon akár több százezer 
forintért eladható képzéseket kínáltak, tankönyvekkel és elismert vizsgalehetőséggel együtt, térítésmen-
tesen a résztvevők számára. De az is fontos, mondja, hogy a felkért képzőcégek megfelelő számú jelent-
kező esetén a részt vevő vállalkozás által megadott helyszínen és a cég időbeosztásához alkalmazkodva 
bonyolították le a képzéseket. Mindezeken túl óriási előnyt jelentett a bonyolult pályázati rendszerek 
ismeretében, hogy a képzések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, elszámolása teljes mérték-
ben az alapítvány feladata volt. Azaz: sem a vállalkozásra, sem a résztvevőkre nem hárított feladatot.
A kezdeményezés sikerére tekintettel az alapítvány további hasonló programok indítását tervezi.

további információk és jelentkezés a képzésekre: 
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  I  4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: (52) 500-330  E-mail: info@hbmvk.hu  I  http://www.hbmvk.hu/?menu=100&id=26
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Megfejtéseiket július 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: 
Kányádiné Gaál Noémi (Víztorony u.)

és Fehér Eszter (Lehel u. 14.).

Sikeres képzéseket szervezett a
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Debreceni korzó
információs kiadvány
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Irány a Campus: 
színpadon a Bëlga zenekar

(Fotó: Campus)
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a múzeumban
Az év végéig látható Munkácsy Mihály monu-
mentális képe, a Siratóasszonyok a keresztfánál 
(Beteljesedett) a Déri Múzeum Régészeti termében. 
Az 1985-ben készült mű a Múzeumok Éjszakájára 
érkezett a tulajdonos Magyar Nemzeti Galériától 
Debrecenbe. A festménnyel egyidejűleg a múzeum 
kiállítja a Déri Frigyes által ajándékozott, a Golgotá-
hoz készített kompozíciós vázlatot (1883) is. 

O katoNatÖrtéNeteket vÁrNak. Irodalmi 
pályázatot hirdet a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
és a Biharért Kulturális Közhasznú Alapítvány a
15. Debreceni Simonyi Napok keretében „Katonatör-
ténetek, 5.” címmel.
Főként idősebbek (esetleg hozzátartozóik) műveit 
várják kedvenc katonatörténetükről, anekdotáikról, 
megpróbáltatásaikról, kellemes vagy kellemetlen 
élményeikről 3–6 gépelt (5–10 kézzel írott) oldal 
terjedelemben. Kiemelten kezelik a világháborús 
túlélők, az 1956-os harcokban résztvevők és a 
lágerekben szenvedők visszaemlékezéseit.
A pályamunkák augusztus 31-éig beküldhetők 
postai úton vagy személyesen a Benedek Elek (Piac 
u. 68.), az Újkerti (Jerikó u. 17–19.) vagy a Libakerti 
Könyvtárba (Viola u. 3/a), valamint e-mailben is: 
benedek_elek@freemail.hu, ujkert@konyvtar.c3.hu 
ill. libakert@dbvk.hu.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: szénási miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: gyarmati anett
 Lapterv: Petromán László 
 Nyomda: alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

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

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

Hallgass a bauMaxra:

„Ha a Medve finoM Halat fogott 

egy folyóban, Másnap is visszatér.”

Több száz termék csak Önre vár!
Akár 70%-kal olcsóbban is megvásárolhatja 

az ott található termékeket.
Válogasson kedvére a folyamatosan változó 

termékkínálatunkból! 

Az akció 2013. július 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

     Megnyílt a                              
a debreceni bauMax áruháznál!

kiárusításos sátor

a bauMax sátor ajánlatából:
Ízelítő

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4.  •  Telefonszám: +36 52 524 900 • A sátor nyitva tartása: H – Cs:  1000 – 1800,  P-Sz: 900 – 1900, V: 900 - 1700
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Többnapos sportfesztivált szervez július 17–18. 
között a magyarországi, illetve határon túli felsőok-
tatási intézmények hallgatói számára az MSE Magyar 
Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Kft. és a Debrece-
ni Campus Nonprofit Kft.

A rendezvény céljai között a sport és a sportolás 
népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés 
mellett szerepel a sportolni vágyó hallgatók számára 
a szórakozás lehetőségének megteremtése is. Ezen 
a közösségi eseményen – mely a Campus Fesztivál 
kapcsolt rendezvénye – nagy hangsúlyt kap a kap-
csolatok építésének segítése a különböző oktatási 
intézmények sportolói és szurkolói között is. Ezáltal 
szorosabb kapcsolat alakulhat ki a magyarországi 
és a határon túli felsőoktatási intézmények között, 
ami a korábbi, határon átívelő kapcsolatok folytatá-
sának is tekinthető. Hazai és külföldi – elsősorban 
határ menti – felsőoktatási intézmények hallgatói 
a Campus Olimpián eddig is nagy számban vettek 
részt. 2009–2012 között 30 hazai felsőoktatási 
intézményből 3000 fő – köztük több száz határon 
túli fiatal – is megjelent. Különlegessége ennek a 
sportfesztiválnak az is, hogy nem elsősorban az 
élsportra koncentrál. A célcsoportba ezúttal a baráti 
társaságok, „házibajnokságok” résztvevői, nyertesei 
tartoznak. Ezért is kerül a hangsúly a „fesztivál” 
hangulatra.

Ezt erősítik versenyszámok is: kispályás labdarúgás, 
strandröplabda, kosárlabda.

A rendezvény szervezője az MSE Magyar 
Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Mindezek mellett a Campus Olimpián az alábbi 
eseményekre kerül még sor:

- tömegsport a lakosság bevonásával
    (Zumba, Taebo, Fanatic Jump,
    Gyerek fitness, Body Art, Port de bras)
- közös aerobic ismert edzőkkel
- szabadidős programok a sportolóknak és
  a szurkolóknak.
- egyéb látványos sport bemutatók

www.campusolimpia.eu

MOB     MLSZ       MEFS       DMJV    Debreceni Egyetem                  

Támogatói: Együttműködő partnerek:



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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