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Vevővoks
A vásárlók szavazatai alapján a hónap legkedvesebb eladójának választott kollégája nevét és fényképét tette üvegfalára egy
belvárosi üzlet. Kitűnő ötlet! – főként, ha a
kereskedő valóban rászolgált az elismerésre.
Érdemes volna ám ezt még fokozni... Például
úgy, hogy a leginkább lekezelő, a legpontatlanabb stb. kolléga fotóját is kiragasztják.
Azt bizony nem tenné az ablakba! S legközelebb már ő is úgy sürgölődne a vevők kegyeiért, akár egy angyal.
(sat)

vízzáró rétegek megtisztításának lehetőségei, a gép és az ember közötti kommunikáció
feltérképezése is céljuk a Debreceni Egyetem
kutatási-fejlesztési projektjeinek. A tervek
megvalósítására az intézmény 2,7 milliárd
Ft EU-támogatást kapott – közölte dr. Fésüs
László rektor.
Október 2.
n AKADÁLYTALAN. A Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség támogatást
nyert az Immánuel Otthon udvarának akadálymentesítésére a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus pályázatán. Az átadó ünnepségen részt vett Siri Ellen Sletner norvég nagykövet is.

Szeptember 29.
n ROSSZ BÜDZSÉTERV. Vissza kell vonni az
állami költségvetés tervezetét – jelentette ki
Pósán László, a Fidesz országgyűlési képviselője az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményei alapján. A büdzsé elleni,
szombati tiltakozásra minden tábor érintettjeit várják, hiszen a megszorítások ugyanúgy
sújtják a baloldali vezetőségű településeket is,
mint a jobboldaliakat.
n A HÁZELNÖKI posztról lemondott Szili Katalin Debrecenben arról beszélt: reformokat
nem lehet társadalmi vita nélkül végrehajtani,
s a feladatok mellé finanszírozás is kell. Vállalhatatlan az étkezési normatíva harmadolása
és a fogyatékosok támogatásának megvonása.
A költségvetés zárószavazása november 30ára várható, ám azt, hogy ő miként szavaz,
még nem tudja.
Szeptember 30.
n ENERGETIKA. A Kölcsey Központ adott
otthont a háromnapos Energoexpo szakkiállításnak és konferenciának. Több mint 100
előadás hangzott el az alternatív energiaforrásoktól az épületvillamosságon át az erőművek témaköréig. A programsorozatra francia,
német, lett és osztrák vendégek is érkeztek.
n AZ ŐSSEJTEK diagnosztikai és terápiás
felhasználása, a geotermikus rendszerek megfelelő hasznosítása, a szennyezett talajvíz és

Harminc szálloda és fürdő mutatkozott be
a wellnesskiállításon

n NETNAGYIK. Az 50 évesnél idősebbekkel
is megszerettetni az informatikát – ez is célja annak a 637 könyvtárnak (Hajdú-Biharból
25 intézménynek), melyek összefogtak a terület népszerűsítéséért – ismertette Cs. Tóth
János, a Méliusz-központ igazgatója. Halász
János, Debrecen alpolgármestere elmondta:
a könyvtárak a legfontosabb közművelődési
intézmények közé tartoznak, s hiába csökken folyamatosan az állami támogatásuk, jól
szerepelnek a technológiai versenyben is, és a
hagyományos feladatukat is betöltik. Az Országos nagyi könyvtári napok október 11-éig
zajlanak.
n NÉMET MARATONT rendezett a Med
gyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola a nyelvet tanuló diákok számára.
A német nyelv éjszakáján megemlékeztek a
két német állam egyesülésének 20. évfordulójáról, s német nyelvű felolvasás, filmvetítés,
vetélkedők, a kedvenc zenék bemutatása is
szerepelt a programban.
n TTK-ÜNNEP. Alapítása 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget az egyetem természettudományi és technológiai kara. A program során kitüntetéseket adtak át, és domborművet is avattak a kémiai épület oldalán.

Az Energoexpo kiállításon Varga Tamás világbajnok
evezős is kipróbálta a berendezéseket
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n WELLNESS. A II. Thermal & Wellness Kiállítást rendezte meg a Kölcsey Központban az
Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület. – A
válság miatt a szektor 30 százalékánál nagyobb visszaesését prognosztizálták, ám az

Két előadó, a kolozsvári Egyed Ákos akadémikus és
a miskolci Balogh Judit a Székely konferencia szünetében

első hét hónap adatai szerint a beutazásban
13, a belföldi turizmusban 7–8 százalékos a
csökkenés – emelte ki Róna Iván, az Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgatója. – Az idegenforgalom a nemzetgazdaság legfontosabb tényezője, hiszen csaknem 10 százalék GDP-t
állít elő, és a foglalkoztatásban is jelentős –
hangsúlyozta Pajna Zoltán alpolgármester.
n LILLA-CSALÁD. Újra az iskolában címmel
rendezett családi délutánt a Lilla Téri Általános Iskola. A programban kézműves-foglalkozás, pónilovazás, honvédségi bemutató és
rajzverseny, valamint kulturális programcsokor is szerepelt.
Október 3.
n AZ ÁLLATOK világnapja alkalmából rendezett kétnapos programsorozatot a Nagyerdei
Kultúrpark. Az ünnepi események között tankönyvbemutató, állatsimogatás és -bemutatók is színesítették.

A Messiások című tárlat huszonötezredik látogatóját fogadta a Modem október 4-én

n EGÉSZSÉGNAPOT tartott a Józsai Közösségi Házban a Városi Egészségügyi Szolgálat,
a Józsai Természetgyógyászati Centrum, a
Turmalin Egyesület, a PB Invest Kft. és a DMK
Józsai Közösségi Ház. A felnőttek ingyenes
szűrővizsgálatokon, állapotfelméréseken és
interaktív jógázáson is részt vehettek, s a hagyományos és az alternatív orvoslási módszerekkel is megismerkedhettek. A gyerekeket
játszóház, baba-mama jóga, zeneovi hangtálakkal, játékos angol nyelvű foglalkozás és családi mandalafestés is várta.
(További hírek, információk: www.deol.hu.)

Megjelenik: Debrecenben 90 ezer példányban • Főszerkesztő: Szénási Miklós • Alapító főszerkesztő: Dombrovszky Ádám
Dbkult-szerkesztő: Tóth Dénes • Lektor: Arany Lajos • Deol-szerkesztő: Wiedemann Krisztina • Fotó: Nagy Gábor
Szerkesztőség: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A, tel.: (52) 581-800 • Kiadja: a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. (a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata),
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A, tel.: (52) 581-818 • debrecen@deol.hu • Felelős kiadó: Angi János • Hirdetési vezető: Bodnár Gabriella • Lapterv: Petromán László
Tördelés: Kaméleon Dizájn Kft., tel.: (52) 532-211 • Nyomtatás: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6., tel.: (52) 515-715
Terjesztés Debrecenben: Inform Média Kft. • ISSN: 1586-0671 • Terjesztési reklamáció: (52) 581-800
A hirdetésben közölt adatokért a hirdető vállalja a felelősséget. A Kaméleon Dizájn Kft. által tervezett egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk nélkül tilos.

