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Határ a csillagos ég
Határozottan emlékszem – csak úgy 15 évet kell 
visszaugrani az emlékezet birodalmában – azokra 
a nyarakra, amikor evidenciaként vettük tudomá-
sul: ilyenkor úgyis kiürül a város, nincs mit tenni. 
A többiek olyankor már elmenekültek, és mi is alig 
vártuk, hogy velünk és hátizsákjainkkal elinduljon a 
vonat – bármerre.

A helyzet – szerencsére – itt, keleten sem 
változatlan, és meggyőződéssel mondom, hogy 
sokkal több okot lehet találni egy-egy nyári napon a 
maradásra; így leszünk a maradandóság városából 
talán az „ittmaradás” városa. Persze, a történethez 
hozzátartozik, hogy akkor még nagyítóval kellett 
keresni a fesztiválokat, ma meg már szinte minden 
nagyobb bokor mellett találunk egyet az országban 
(állítólag több mint 6 ezer rendezvény viseli ezt a 
nevet).

Számomra a négynapos Campus-együttlét 
létjogosultságát leginkább az mutatja, hogy már 
visszahozó erő: sokan az elszármazottak közül 
ekkorra időzítik a családlátogatást – vagy épp az 
itthoniak ehhez igazítják a nyaralás kezdését. De 
tudjuk, ez csak négy nap. Éppen ezért fogalmazódik 
meg bennem a vágy: bár én nem vagyok elfogult 
egyik évszak irányába sem, használjuk ki a nyarat, 
és vigyük ki a kultúrát, a művészeteket a szabad ég 
alá, a flaszterre, a tereinkre, a belső udvarainkra, a 
tűzfalainkra, a fák tövébe, jöjjenek szembe minden-
hol a hangok, a képek, a fények. 

Egy „wannabe” kulturális főváros számomra 
erről (is) ismerszik meg: bárhova megyek, a szabad 
alkotás örömével találkozom, és ez emlékeztet rá: 
jó helyen vagyunk. Ahogy a Nagyerdei Víztorony 
kertjének szlogenje mondja: határ a csillagos ég.

Süli András
programigazgató 

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
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Elképesztő műfaji sokszínűség 
jellemzi a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad 22. évadának színházi 
repertoárját, és az ország legne-
vesebb színházai érkeznek Deb-
recenbe ezen a nyáron is. Többek 
között a Madách, az Operettszín-
ház, a Thália, a Játékszín és a 
Centrál művészei szórakoztatják 
a debreceni közönséget. 

S hogy mi a kínálat? Lesz 
bábmusical, mesejáték, táncjáték, 
táncszínház, vígjáték, kabaré, 
zenés játék, operett, musical.  
Június 18-án Gombóc Artúr, a 
nagy utazó, 20-21-én a Jutalom-
játék, 24-én a Traviata, 26-án  
A dzsungel könyve, 29-én a 

Sok hűhó semmiért lesz műso-
ron. Július első napjaiban az Egy 
fe nékkel két lovat, 6-án és 7-én 
a Csárdáskirálynő, 11-én és 13-
án a Francia rúdugrás, 15-én a 
Megidézett Kárpátalja (képünkön), 
29-én és 30-án a Meseautó című 
eladást láthatja a közönség.  
Augusztus 2-án a Hernádi pont, 
8-án A pofon egyszerű, 11-én 
a Ketten egyedül. 14-én pedig 
a Frank Sinatra – A Hang kerül 
színpadra. 

Jegyek a Kölcsey Központban, 
az Apolló moziban, a Tourinform-
nál és az InterTicket-hálózatban 
válthatók. Bővebb információ: 
www.nagyerdeiszabadteri.hu n

Tiszta  
erőből nyár
Ezt vártuk, nincs mese, alig bírtuk 
ki eddig. De most eljött a nyár, 
amikor minden más, mint máskor! 
Valahol a fejben indul ez az egész 
azzal, hogy elhatározzuk: nyár van, 
szeretnénk jól érezni magunkat. 
Akkor is, ha esetleg még nem tört 
ki a szabadság (csak a vakáció a 
gyerekeknek), és esetleg idén nem 
is tervezünk olyan nagyon nagy 
utazásokat. 

Lesz nyári színház a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon (ahova eljön 
a Meseautó és a L’art pour l’art 
társulat is!), Campus Fesztivál pazar 
fellépőkkel (mint a címlapon ragyo-
gó világsztár, Jess Glynne) dzsessz 
és bor a Békás-tónál, tarka kínálat-
tal jelentkező táborok az ifjúságnak: 
csak néhány a lehetőségek sorából. 
Egyébként: koncertek, tárlatok, 
partik, teraszok, barátok, szerel-
mek, nagy találkozások – minden, 
amit egy ekkora város kínál, és ami 
megér egy (sok!) kattintást, hogy 
eltegyük magunknak az emléket! 

A Korzóban minderről olvashat-
nak. S ha már Korzó: el ne feledjük, 
nem akármilyen jubileumhoz 
érkezett a Debrecen Városi Televízió 
Kft. gondozásában megjelenő kiad-
vány. Ez a nyári számunk az ötve-
nedik! Bízunk benne, bearanyozza 
napjaikat, amikor lapozgatják!

(sz)

Játék a Nagyerdőben

o AnyAg, élet, képek. Tavaly rendezte 
meg a DMK a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyével közösen az Ars Sacra 
Debreceniensis kiállítást, mely a kato-
likusok Debrecenbe történő visszatele-
pülésének 300. évfordulója alkalmából 
megtartott emlékév egyik központi 
eseménye volt. A debreceni tárlat egyik 
fődíját – egy önálló kiállítás lehetőségét a 
Belvárosi Galériában – Papp Károly  
grafikusművész nyerte el. A középgene-
rációs képzőművészekhez tartozó alkotó 
különleges, magával ragadó és elgondol-
kodtató világot alakított ki.  
Erről a június 17-én, 17 órakor nyíló és 
július 22-ig látható „…Ó anyag-élet!...” 
című tárlat látogatói is meggyőződhetnek 
a Belvárosi Galériában (Kossuth u. 1.). n
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Szabadság, szerelem, színház
Véget ért a Csokonai Színház 
jubileumi évada. Az előadásszá-
mokat tekintve a tavalyi évadhoz 
hasonlóan zárt a teátrum: a ven-
dégelőadásokkal együtt csaknem 
86 ezer nézője volt az elmúlt 
szezonnak, bérletet 13357-en 
váltottak. 

A következő évad jelmondata 
a Szabadság, szerelem lesz, így 
a darabok a barokk, a felvilá-
gosodás, a klasszicizmus és a 
romantika jegyében kerülnek 
színpadra. A bérletárusítás a 
következő évadra augusztusban 
indul majd. 

A nagyszínpadon láthatjuk 
Strauss operettjét, A denevért. 
Lesz opera is: a Bánk bán és Mo-
zarttól A varázsfuvola. Molière 
klasszikus vígjátéka, a Dandin 
György, avagy a megcsúfolt férj 
mellett Závada Páltól a Jadviga 
párnája kerül színre, valamint az 
ifjúságnak szánt Időfutár.

A Víg Kamaraszínházban 
a Kőműves Kelemen című 
rockballadával találkozhat a kö-
zönség, lesz két gyermekelőadás: 
Gimesi Dórától a Tündér ballon-
kabátban és Lázár Ervin mesejá-

téka, A kisfiú meg az oroszlánok. 
Láthatjuk Matthieu Delaporte és 
Alexandre de La Patellière vígjá-
tékát, a Hogyan nevezzelek című 
darabot, valamint Szélfútta levél 
címen Mensáros László 1956-os 
emlékezéseit.

A stúdiószínházban David 
Pownall zenés darabja, a Mes-
terkurzus és Valère Novarina 

Imígyen szóla Louis de Funese 
megy majd, valamint a Deszkán 
már bemutatott darab, A jeges-
medve, melyet Kiss Gergely Máté 
a tragikusan fiatalon elhunyt 
színész, Nagy Zsolt emlékének 
ajánl. S itt láthatjuk Yasmina 
Reza Művészet című vígjátékát, 
valamint Heinrich von Kleist tra-
gédiáját, a Pentheszileiát. n

Kórusok városa 
leszünk
Ismét különleges program hely-
színe lesz Debrecen: 12 ország 
24 kórusa vesz részt a világ egyik 
legismertebb kortárs  kóruszenei 
eseményén, a Bartók Béla Nem-
zetközi Kórusversenyen és Folklór-
fesztiválon július 7. és július 10. 
között. Napközben a Kölcseyben 
lesznek a versenyek, esténként a 
Déri Múzeum parkját veszik birtok-
ba a kórusok, hogy a színvonalas 
hazai folklórelőadásokat követő-
en ízelítőt adjanak hazájuk népi 
hagyományaiból. Szabadidejükben 
az énekesek utcai villámkoncer-
tekkel és jótékonysági hangverse-
nyekkel kedveskednek kórházak-
ban és idősotthonokban, vasárnap 
délelőtt pedig a liturgiák menetét 
színesítik a város templomaiban. n

Több darab műsoron marad a következő szezonban: a Rómeó és Júlia is

o tárlAt A nAgytemplombAn. Buka László több szinten is otthon van a művészet 
világában, hiszen tanárként tanítja, festőként műveli. Egy korábbi szövegében egy utcán 
talált kis fadarabot vett górcső alá, melyet az utcán biciklizve vett észre a földön. „Baráz-
dált felületű, vaddisznó agyarra hasonlító kis forma. Poros, itt-ott lyukacsos is. Kézben, 
nadrágzsebben elfér. Egy valamikori nagyobb fadarab része volt valószínűleg. Eső mosta, 
láb tiporta, szél fútta. Jó nézni, simogatni, érzékelni. Semmire nem lehet már használni, 
mégis: nem csak szép, de ősi emlékek, gondolatok hordozója is: ős-lény forma, ős-kép 
kibontó. (…) Szeretni való, mert tisztességes...” Buka László így ír a világról. S hogy látja 
festőként? A Nagytemplomban nyílott tárlatán bárki megnézheti. „Megállni..., elcsende-
sedni..., átgondolni…” című kiállítása július 26-ig látogatható, naponta 9-18 óráig. n
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6 ezren jöttek vissza. 1956-ban aztán elég sokan 
elvándoroltak, nagyon lecsökkent a zsidó közösség 
létszáma. A 80-as évekig két hitközség működött 
a városban, ezek végül összeolvadtak. Komolyabb 
változások 6-8 éve történtek, akkor döntöttünk 
úgy, hogy megpróbáljuk a régi szép belvárosi zsidó 
negyedet helyreállítani. Felújítottuk az ortodox zsi-
nagógát, ami az országban egyedülálló multifunkci-
onális térré alakult: nemcsak vallási célokat szolgál, 
hanem a kultúra, az oktatás, a közösségépítés 
ügyét is. Rendbe tettük a másik zsinagógánkat is a 
Kápolnási utcán, és a Pásti utcai udvaron az ima-
termünket is. Itt megmaradt a régi kóser vágoda, 
ami szintén kuriózum, az egész Kárpát-medencében 
nincs még egy ilyen, és megmentettük az utókor 
számára a régi mikvét, a rituális fürdőt is.

Ezeket bárki láthatja? 
Hogyne, hiszen arra törekszünk, hogy nyitott 
legyen a közösségünk, a debreceni zsidóság ren-
dezvényein vallási hovatartozás nélkül bárki részt 
tudjon venni. Nagyon sokféle kulturális programunk 
volt az elmúlt években: kiállítások, koncertek, 
felolvasóestek és egyéb rendezvények, s ezeken a 
kóser konyhánk nagyszerű termékeit is meg lehe-
tett kóstolni. Nagy tervünk egy olyan emlékközpont 
létrehozása, mely a Kárpát-medencei zsidóság 
életét, vallását, hagyományait mutatja be. Ez egy 
igazán modern intézmény lesz: nemcsak múzeum, 
hanem oktatóközpont is. Az antiszemitizmus – 
mint jelenség – ma is jelen van a társadalomban. 
Reményeink szerint ezen mindig lehet egy kicsit 
változtatni. Meggyőződésünk, hogy a vallás megis-
merése és az oktatás ennek fontos eleme. 

Készül egy film is. Mi a témája? 
A Debrecen Televízió forgat a város megbízá-
sából egy dokumentumfilmet, mely közel húsz 
holokauszt-túlélő vallomását tárja elénk. Ezek az 
emberek a világ különböző pontján élnek jelen-
leg: van, aki Debrecenben, Izraelben vagy éppen 
Amerikában. Hitelesen mondják el és idézik fel 
az egykori borzalmakat, és azt, hogyan élték át, 
hogyan élték túl. 

nemcsak a múltra, a jövőre is nagy figyelmet 
fordítanak. Milyen, a nagyközönség számára 
is érdekes terveik vannak erre az évre?
A népszerű debreceni páros kolbász hungarikum 
lett, és ahogy sokan tudják is, létezik egy kóser 
változata. A hitközségünk fogja ezt előállítani a 
kóser konyhánkon, s bemutatni a debreceniek-
nek. Tervezünk a Művészetek Udvarával közösen 
egy kóser utcafesztivált is, amivel – szándékaink 
szerint – új hagyományt indíthatunk el, sokszínű 
kínálattal, igényes és különleges zenei programok-
kal a zsinagógában is.

Debrecen megbecsült polgárai   a zsidó emberek

Horovitz Tamás közel tíz éve vezeti 
az aktivitása és lélekszáma alapján 
vidéken egyedülállónak számító Debre-
ceni Zsidó Hitközséget. Milyen viszonyt 
ápolnak a többi gyülekezettel? Miért 
tartják fontosnak, hogy bárki betérhes-
sen a rendezvényeikre? Miről készítenek 
filmet a Debrecen Televízióval? Ha-
gyomány, kultúra, sport – a hitközség 
elnökével beszélgettünk.

Hogy érzi magát a városban?
Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány elnöke szokta mondani: jó zsidó-
nak lenni Debrecenben. Úgy gondolom, a zsidó 
emberek Debrecen megbecsült polgárai a társa-
dalom bármely területén. Így van ez napjainkban 
és így volt régen is. Ha a múltba visszatekintünk, 
sok mindennel igyekeztek hozzájárulni a város 
értékeihez: gondoljunk csak a múzeumalapító 
Déri Frigyesre, vagy Rex Ferencre, aki a mai Teva 
gyógyszergyár elődjét hozta létre 1908-ban. 

Létezik ma zsidó negyed Debrecenben?
Újból létezik, azt mondhatjuk. A holokauszt előtt 
12 ezer zsidó élt Debrecenben, a háború után 
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Milyen viszonyt ápolnak a többi egyházzal?
Büszkék vagyunk arra, amit Papp László polgár-
mester gyakran emleget, hogy Debrecen spirituális 
központ. Három püspökség működik itt, és a vidék 
legnagyobb zsidó hitközsége. Nagyon fontosnak 
tartjuk az együttműködést a többi egyházzal: láto-
gatjuk egymás rendezvényeit, párbeszédet folyta-
tunk egymással, jó viszonyt alakítottunk ki.

Milyen kapcsolatban állnak a határon túli 
magyar zsidósággal?
Nagy büszkeségünk, hogy nemrég mi rendez-
hettük a 17. Kárpát-medencei magyar ajkú zsidó 
hitközségek találkozóját, ahova nagyon sokfelől 
érkeztek. Igyekszünk segíteni azoknak, aki önállóan 
nehezebben boldogulnak. Jó kapcsolatot ápolunk a 
nagyváradiakkal, akik hozzánk hasonlóan mű-
ködnek, és a szatmárnémeti hitközséggel is, akik 
kevesen vannak, ezért rendszeresen meghívjuk 
őket Debrecenbe, jöjjenek el, ünnepeljenek velünk. 
Nemrég pedig a munkácsi hitközséggel is felvettük 
a kapcsolatot – ahogy Brassó, Kolozsvár, Arad és 
Kassa közösségeivel.

Mivel foglalkozik a civil életében?
Építőipari kivitelezéssel és ingatlanfejlesztéssel. 
Mind az egyházi, mind a civil életemben nagyon 
sok segítséget kapok a családomtól. Két gyerme-
kem van, akikre nagyon büszke vagyok: a lányom 
26, a fiam 16 éves. Sok minden érdekel, különösen 
szeretem a sportot: fiatalabb éveimben élsportoló 

Debrecen megbecsült polgárai   a zsidó emberek

.

.

voltam, és bár mostanában kevésbé vagyok aktív 
játékos, de örömmel számolok be róla, hogy új 
asztalitenisz egyesületet alapítottunk. Városunk 
riói olimpikonja, Bereczki Dezső már tagja ennek 
az egyesületnek, a Debreceni Asztalitenisz Klub-
nak. Szeretnénk elérni, hogy olyan állandó termünk 
legyen Debrecenben, ahol a nap bármely szakában 
lehet játszani, s – reményeink szerint – így még 
tovább tudjuk színesíteni a város sportéletét. n
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Érintetlen őslápokról, szabályozatlan folyószaka-
szokról és a Tisza-tó rejtett világáról forgatott a 
Debrecen Televízió látványos ismeretterjesztő filmet. 
A kétrészes alkotást, amely az Amit csak a madár 
lát címet viseli, műsorára tűzte már a Duna Word 
televíziós csatornája is. A filmmel a DTV a 2016 
Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon elnyerte a 
zsűri tetszését, olyannyira, hogy a nemzetközi, tu-
dományos, ismeretterjesztő film kategória harmadik 
díját érdemelte ki. Nem akármilyen mezőnyben: 
több mint 300 alkotással kellett ugyanis versenyre 
kelnie. Vida Gyula szerkesztő, Papp Ferenc vágó, 
Török János operatőr és Bodnár Zoltán technikus a 
filmszakmai napok gáláján, a gödöllői királyi kastély 
Lovardájában vette át a díjat, május 21-én. 

Az Amit csak a madár lát című alkotást a stáb 
tavaly nyártól ősz végéig hat helyszínen forgatta. 
A filmet Széles Tamás rendezte, mellette forgató-
könyvíróként és szerkesztőként Vida Gyula dolgo-
zott, vezető operatőrként Renyó Norbert, operatőr-
ként Török János és Lakatos János, technikusként 
Lakatos József és Fényi Csaba. A vágó, színkorrektor 
és zenei szerkesztő Papp Ferenc volt, a hangmérnök 
Csengeri László. Az animációkért Kovács Kálmán 
felelt. A film elkészültét gyártásvezetőként Bogár 
Tibor, narrátorként Sipos Ferenc, IT-munkatársként 
pedig Czobor István segítette. 

A filmhez a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. az 
úgynevezett kulturális tao révén nyújtott anyagi 
támogatást, a források nagy részét azonban a 

Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programján 
nyerte el a televízió.

– A Médiatanács pályázatain hatalmas, legalább 
húszszoros a túljelentkezés. Igaz ez a Kollányi Ágos-
tonról elnevezett ismeretterjesztő filmes pályázatra 
is; épp ezért igyekszünk olyan témákkal előállni, 
melyek egyediek, különlegesek – nyilatkozta Széles 
Tamás, a film rendezője, ötletgazdája.

– Mindegyik helyszín gyönyörű, és egészen elké-
pesztő élmény volt minden forgatás – ezt már Vida 
Gyula szerkesztő mondta. – Számomra mégis a 
Tisza-tó volt a legkülönlegesebb. Soha nem gondol-
tam volna, hogy a tónak ennyi arca van. Érintetlen 
vadvízi dzsungelekben is jártunk; olyan volt, mintha 
nem is Magyarországon lennénk. n

Június 20–24. 
100 SZÍN VILÁG
Világfelfedező, tapasztaló, érzékelő tábor gyermekeknek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Telefon: 52/ 386-137 és 06/30/5660-252
E-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház (Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.)

Június 20–24., június 27.–július1., július 4–8. 
NAPRAFORGÓ TENISZTÁBOR 
Részvételi díja: 22.000 Ft/fő.
Telefon: 20/286-23-50, 20/318-68-52
E-mail: burai.luca@debrecenimuvkozpont.hu
Helyszín: DMK Kismacsi Közösségi Ház 

Június 20–24.
„CSEREBOGÁR” BÁBOS GYEREKTÁBOR 
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő
Telefon: 52/411-016
E-mail: csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Csapókerti Közösségi Ház (Süveg u. 3.)

Június 27.–július 1.
LÁDAFIA GYEREKTÁBOR 
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő 
Telefon: 52/411-016
E-mail: csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Csapókerti Közösségi Ház (Süveg u. 3.)

Július 18–22., július 25–29.
HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPMŰVÉSZETI 
KÉZMŰVES TÁBOR
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő
Telefon: 52/321-260 és 30/618-9767
E-mail: matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: Tímárház (Nagy Gál István u. 6.)

Június 27.–július 1.
NÉMÓ ÚSZÓTÁBOR 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő
E-mail: borsanyi.agnes@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Újkerti Közösségi Ház (Jerikó u. 17-19.)

Június 27.–július 1.
A FEKETE SEREG LOVAGJAI
Hagyományőrző tábor 10-13 évesek részére
Részvételi díj: 21.000 Ft/fő
Telefon: 70/933-9915
E-mail: csikos.bea@debrecenimuvkozpont.hu 

Helyszín: DMK Homokkerti Közösségi Ház (Szabó Kálmán u. 68.) 

Július 4–8.
BIBLIAI VAKÁCIÓS TÁBOR
A tábort a Debrecen–Ondód–Macs egyházközösség szervezi és 
csak nagymacsi illetőségű gyermekek vehetnek rajta részt.
A tábor ingyenes. Táborvezető: Ráczné Veres Sára lelkésznő
Telefon: 52/217-171, 20/286-2350
Helyszín: DMK Nagymacsi Közösségi Ház (Nagymacs, Kastélykert 
u. 39.)

Július 11–15.
FAZEKAS TÁBOR
Részvételi díj: 19.000 Ft/fő
Telefon: 52/321-260 és 30/618-9767
E-mail: matrai.andrea@

debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: Tímárház – Kézművesek Háza (Nagy Gál István u. 6.)

Július 18–22. 
APRÓDOK ÉS UDVARHÖLGYEK MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN
Részvételi díj: 21.000 Ft/fő
Telefon: 70/933-9915
E-mail: csikos.bea@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Homokkerti Közösségi Ház (Szabó Kálmán u. 68.) 

Július 25–29. 
CSICSERGŐ NÉPTÁNC ÉS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő
Telefon: 52/439-866
E-mail: szabo.katalin@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Újkerti Közösségi Ház (Jerikó u. 17-19.)

Július 25–29.
„VADÁSZGÖRÉNY” TERMÉSZET-
ISMERETI GYEREKTÁBOR
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő 
Telefon: 52/411-016
E-mail: csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu 
Helyszín: DMK Csapókerti Közösségi Ház (Süveg u. 3.)

Augusztus 1–5. 
SZIVÁRVÁNY
Ismereteket frissítő és iskolára készítő játékos táborban
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő
Telefon: 52/ 386-137 és 06/30/5660-252
E-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház (Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.)

A Debreceni Művelődési Központ 
Napsugár nyári táborai 2016

dmk@debrecenimuvkozpont.hu
www.facebook.com/debreceni.muvelodesikozpont

Telefon: 52/413-939
www.debrecenimuvkozpont.hu

o ÚjrA A DtV nApszemléje Az ország legjobb helyi téVés hírADójA. A 75 helyi televíziót tömörítő Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete Szegeden tartotta hagyományos tavaszi találkozóját május végén. A kétnapos tanácskozáson adták át az egyesület Helyi Érték Díj 
pályázatának díjait. Az egyesület idén három kategóriában írt ki pályázatot; a híradók mellett a magazinműsorokkal, valamint a dokumen-
tumfilmekkel versenyeztek a helyi televíziós műhelyek. A Gyurity Mónika, Koltay Gábor és Krecz Tibor alkotta zsűri – ahogy tavaly, úgy idén 
is – a Debrecen Televízió Napszemle című híradóját találta legjobbnak. Jól szerepelt a Debrecen Televízió az Amit csak a madár lát című 
ismeretterjesztő filmjével is a megmérettetésen: az alkotás a második helyen végzett az igen erős mezőnyben. Képünk bal szélén a  
DTV ügyvezetője, Széles Tamás, a túloldalon pedig munkatársai: Vida Gyula, Renyó Norbert és Papp Ferenc. n

Amit csak a madár lát
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Egy szerb középpályást már 
igazolt a Loki, és folyamatosan 
teszteli az újabb jelölteket. A cél 
idén – kimondva is – a bajnoki 
cím és a csoportkörbe jutás az 
Európa Ligában. 

Ezúttal nem kerteltek a Lokinál, 
már a felkészülés elején kijelen-
tették, hogy harcba szállnak a 
bajnoki címért, sőt – a 2010-es 
bravúrt megismételve – a csoport-
körbe jutnának az Európa Ligában. 
Beszélt erről a csapatkapitány, 
Szakály Péter és a klubelnök, 
Szima Gábor is. A cél nemes, de 
elérni korántsem lesz egyszerű. 
Azt azért már a klub háza tájáról 
is hallani, hogy ráférne az erősítés 
a csapatra. Egy szerb legény már 
érkezett is. Danilo Szekulicsot 
a Vojvodinától szerezte meg a 
DVSC. A 26 éves, 181 centi magas 
középpályás a legutóbbi szezon-
ban 32 bajnoki mérkőzést játszott, 
melyeken három gólt szerzett, de 
a Vojvodina a play-off körig jutott 
az Európa Ligában, ahol Szekulics 
mind a nyolc mérkőzést végigját-
szotta, és kimagaslóan teljesített – 
többek között – a Sampdoria ellen 
4–0-ra megnyert találkozón is. 

Új szezon, új játékosok, régi célok a Lokinál

A szerb középpályásnak több 
ajánlata is volt, mégis a Loki 
mellett döntött. Azt mondja, 
ismeri a csapatot, emlékszik 
a Bajnokik Ligája-bravúrra, 
aminek hazájában is nagy 
visszhangja volt. 

- Őszintén boldog vagyok, hogy 
Debrecenbe igazoltam, hiszen 
Magyarország egyik nagy – ha 
nem a legnagyobb – klubjához 
kerültem. Én még emlékszem 
arra, amikor a Debrecen a Bajno-
kok Ligája csoportkörébe jutott, 
otthon is beszédtéma volt, hiszen 
nagy bravúrt vitt véghez a csa-
pat. Abban bízom, hogy idén az 
én közreműködésemmel megint 
csoportkörösök leszünk, ezúttal 
az Európa Ligában. Szerintem 
összejöhet. A játékoskeretet 

elnézve megvan az esélyünk rá. 
A Vojvodinával tavaly majdnem 
sikerült, pedig szerintem a Debre-
cen jobb csapat, szóval optimista 
vagyok. Tudom, hogy a DVSC 
minden évben esélyes a bajnoki 
cím elhódítására; szeretnék én is 
magyar bajnok lenni – mondta 
Danilo Szekulics.

Szekulicsnak a város is tetszik, 
nem is beszélve a körülmények-
ről, amik a labdarúgó akadémián, 
illetve a stadionban fogadták. 

– Nagyon tetszik a stadion, kü-
lönleges, biztosan jó érzés lehet 
odabenn játszani. Az akadémia is 
lenyűgözött; itt minden lehetőség 
adott, tényleg csak a focira kell 
koncentrálni. Több klub is hívott, 
de amikor láttam az itteni körül-
ményeket, eldöntöttem, hogy ide 
szeretnék igazolni. n

Szerbiában is híre van a Debrecennek

Danilo Szekulics: a Debrecen jobb csapat 
(fotó: dvsc.hu)
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Szekulics ezek alapján akár 
erősítést is jelenthet a Lokinak, de 
a célok eléréséhez valószínűleg 
szükség lesz újabb labdarúgók 
szerződtetésére is. A távozók 
listája – egyelőre – tekintélyesebb. 
A legnagyobb veszteség az egyik 
nagy rivális Videotonhoz szerző-
dő Bódi Ádám távozása, a másik 
pedig az „egy szem” jobb hátvéd 
Lázár Pálé. A szezont végigsu-
mákoló Adamo Coulibaly után 
vélhetően kevesen fognak sírni, de 
a csupaszív öreg harcos Ibrahima 
Sidibe mellőzése azért más 

megítélés alá esik. Érdekes eset 
a Puskás Akadémiától kölcsönből 
visszatérő Geoffrey Castillioné.  
Az annak idején remekül debütáló 
holland csatár egy kieső csapat-
ban sem tudott a kezdőbe kerülni 
tavasszal... 

Szóval nem árt még keresgélni 
a játékospiacon, ha eredményt 
akar elérni a DVSC. Erre töreksze-
nek is a klubnál; a hírek szerint 
elsősorban támadót keresnek, de 
gyakorlatilag minden csapatrészbe 
érkezhet még játékos a szezonkez-
detig. n
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Az idei bajnokság legnagyobb meglepe-
tését okozta a DVSC-TVP a női kézilab-
da-bajnokságban. A debreceni lányok a 
bravúrt jelentő negyedik helyen végeztek 
úgy, hogy a visszavágón egy rövid ideig 
bronzérmesnek érezhették magukat. 
A sikeres szereplés okán ősztől újra a 
nemzetközi porondon szerepelhet a Loki. 
Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügy-
vezetője úgy véli: némi szerencse is kel-
lett a kiugró eredményhez, ám a csapat 
nagyon keményen megdolgozott azért, 
hogy hosszú idő után ismét megmutat-
hassa magát a nemzetközi porondon.

 – Dolgozunk azon, hogy emelni 
tudjuk a költségvetésünket, mert szük-
ségünk van rá, hiszen nem terveztük 
be, hogy az előttünk álló szezonban 
a nemzetközi kupában is szerepelni 
fogunk – mondja az ügyvezető. – Meg 
kell tudnunk lovagolni ezt a helyezést, 
és plusztámogatókat állítani a csapat 
mellé.

A sikerben benne van a korábbi 
vezetőedző, Varga József munkája is, 
de tény, hogy a BL-győztes tréner, Tone 
Tiselj évközi érkezése döntő momentum 
volt, mert a tapasztalt szakemberrel 
szintet lépett a csapat. Változott a 
lányok hozzáállása, a szurkolók is sokat 
segítettek. Ezt igyekeztek meghálálni 
a lányok, amikor a szezonzáró vacsora 
után meglátogatták klubjukban leghűsé-
gesebb ultráikat. Kerekedett is egy jó kis 
este belőle. n

Visszatértek a kézis elitbe a lokista hölgyek

Vadászterület
A csapat teljesítményével felhívta 
magára a nagyok figyelmét. 
A Loki „vadászterületté” vált; 
jobbára ennek tudható be Karnik 
Szabina és Kudor Kitti elcsábítá-
sa Dunaújvárosba. Szilágyi Ági, 
Slakta Petra és Víg Vivien távo-
zott még, de az érkezők névsora 
is veretes: csatlakozik a Lokihoz a 
Rosztov Donból a balkezes átlövő, 
orosz Anna Punko, hazatér a jobb 
szélre Csáki Viki, ami pedig a 
másik szélt illeti, a Fradi-nevelé-
sű, az elmúlt szezonban az MTK-t 
erősítő Tóth Melinda tulajdonkép-
pen helyet-klubot cserél Szilágyi 
Ágnessel. Tehát van okunk jövőre 
is a bizakodásra…. n

Bobana Klikovac és Jelena Deszpotovics az edző, Tone Tiselj társaságában

Horváth-Pásztor Bettina (balról a második) három távozó társaságában
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DHK: magasan a léc
A következő idényt a hazai 
Mol-liga legjobb kapusának 
választott Vay nélkül tervezi  
a DHK. 

A debreceni hokisok számára 
magasan a léc, hiszen a bajnok-
ságban a negyedik, a Magyar 
Kupában pedig a harmadik helyet 
szerezte meg a csapat, s a szep-
temberben induló szezonban sem 
akarják ennél lentebb adni. 

Mocsári Attila, a DHK elnöke 
a tervekről és a csapatépítés-
ről elmondta, hogy a szakmai 
vezetésben marad az orosz vonal, 
s továbbra is a Jevgenyij Muhin, 
Igor Razov edződuó irányítja mun-
kát. A játékosok közül Dancsfalvi 
Norbert, Berta Ákos, Hetényi 
Péter, Vaszjunyin Artyom, Wéber 
Zsolt, Könczei Áron és Martin 
Saluga rendelkezik élő szerző-
déssel, vagy már megegyeztek 
az új szerződésük feltételeiben. 

Távozott Vay Ádám és a brassói-
akhoz igazoló Csíki Zoltán. Tyimur 
Raszulov az orosz HK Szahalinban 
folytatja pályafutását.  A Debre-
ceni Hoki Klub – a tervek szerint 
– a VHL-ből szerződtet új orosz 
légiósokat. Folynak a tárgyalások. 
A felsorolt hokisokon kívül a saját 
nevelésű fiatalokra is számíta-
nak. A cél a folyamatos fejlődés, 
minden tekintetben. Ennek meg-
felelően a jégcsarnokot is bővítik, 
modernizálják.

 A csapat legalább négy 
előkészületi meccset játszik a 
2016/17-es szezon előtt. Augusz-
tus közepén szlovákiai túrára 
utazik az együttes, ahol előbb 
Nagytapolcsányban, majd  Nagy-
szombaton lép jégre. Augusztus 
23-án hazai meccs lesz, a szintén 
szlovák másodosztályú Dukla 
Mihalovce hokisai ellen, akikkel 
szeptember elején Nagymihályban 
is megmérkőznek. n
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Csodás idényzárója volt Vay 
Ádámnak, a Debreceni Hoki 
Klub ifjú kapusának. Az egész 
úgy alakult, mint a mesében. 
Meghívót kapott a magyar vá-
logatottba, „túlélte” a többszöri 
keretszűkítést, ott lehetett az 
A-csoportos elit világbajnok-
ságon, Szentpétervárott pedig 
újoncként bemutatkozott a 
nemzeti együttesben. 

A finnek ellen oly reme-
kül védett, hogy a skandináv 
együttes kapitánya is őt dicsérte. 
Ezek után nem csoda, hogy a 
tornán nyújtott teljesítménye 
az észak-amerikai profi liga 
játékosügynökeinek figyelmét is 
felkeltette. Még haza sem ért, 
máris szerződése volt NHL-ben 
szereplő Minnesota Wild együt-
tesével. 

Ez ám a villámkarrier! Irány 
Amerika, ahol a magyar hokis-
port első képviselője lehet a 
világ legjobb jégkorong-bajnok-
ságában. n

DVSE: új idény, 
új edző
Az olimpiára utazó szűkített küldöttség-
ből kimaradt ugyan a magyar nemzeti 
együttes kapujában sikerrel bemutatko-
zott Lévai Márton, mégis van válogatott 
kerettag pólósa a Debreceni VSE OB I-es 
vízilabda-együttesének.

Fekete Gergő, a DVSE mindössze 
15 esztendős tehetsége is meghívást 
kapott a 18 esztendős korosztály 
válogatottjába. A csapat augusztus 
26-szeptember 3. között Montenegró 
fővárosában, Podgoricában szerepel az 
U18-as világbajnokságon.

Az OB I-ben kilencedik helyen 
végzett DVSE edzőt cserél az új idényre: 
a csapat korábbi játékosa, Komlósi Péter 
veszi át a munka irányítását. A szak-
ember Varga Tamást váltja a cívisvárosi 
kispadon. A fiatal, ugyanakkor rendkívül 
ambiciózus tréner július 1-jén kezdi meg 
a munkát a Debreceni Vízilabda Klubnál. 
Másodedzője Kis István lesz.

S hogy a jövőben ne csak egyedüli 
debreceni meghívott legyen a válo-
gatottban, annak érdekében is bővíti 
utánpótlásgárdáját a hajdúsági póló. A 
Debreceni Vízilabda Klub immáron ötö-
dik alkalommal hirdeti meg a népszerű 
nyári napközis sporttáborát, ezúttal a 
Debreceni Sportcentrum – Sportiskola 
Úszó Szakosztályával karöltve. A 6-14 
éves fiatalokat – lányokat és fiúkat egy-
aránt – június 27-től július 29-ig egy-
hetes táborozás során ismertetik meg a 
vizes sportágak alapjaival, szépségeivel. 
Úszás, vízilabdázás és élményprogra-
mok szerepelnek a hétfőtől péntekig 
naponta reggel nyolctól délután fél ötig 
tartó tábori programban. 

Információ: dvsetabor@gmail.com,  
vagy Oláh Andrea (30) 450-9184 és  
Kéri Edit  (20) 985-8645.

Irány Amerika!

Vay Ádám meghívót kapott a magyar 
válogatottba

http://www.eliteprospects.com/player.php?player=98344
http://www.eliteprospects.com/player.php?player=98344
mailto:dvsetabor@gmail.com
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Az amerikai futball egyre na-
gyobb teret nyert Magyarorszá-
gon az elmúlt években. A cívis-
városban még 2004-ben alakult 
meg az egyik első hazai együttes: 
a Debrecen Gladiators az első há-
rom magyar bajnokságban (2005 
és 2007 között) második lett. 

Ezt az „Ezüst-korszakként” is 
fémjelzett időszakot követően a 
klub egészen a legalsó osztályig 
zuhant, ám 2014-ben elkezdő-
dött a másodvirágzás. Egyre 
több tehetséges játékos érkezett, 
az alapító Karim Trabelsi helyét 
pedig átvette a fiatal és ambició-
zus edző, Szűcs Botond. Az elmúlt 
egy évben hat sorozatban indult 
az együttes, és három aranyat, 
valamint egy ezüstöt szerzett.  
A klubnál remélik, hogy ez egy új 
időszak kezdete, amely sorra hoz-

za majd a nagyobbnál nagyobb 
sikereket.

Az arany-feketékhez nemcsak 
válogatott játékosok jöttek, de 
több újonc és fiatal is érkezett, 
így a klub két csapatot is indítha-
tott 2016-ban, és a rájátszásba 
mindkét gárda bejutott!

A Gladiátoroknál az után-
pótlást is fontosnak tartják. Ezt 
nemcsak az mutatja, hogy a klub 
minden évben U17-es és U19-es 
csapatot is pályára küld, hanem 
az is, hogy a játékosok és az 
egylet képviselői gyerekeknek 
szóló programokon, jótékonysági 
rendezvényeken és sportnapokon 
is népszerűsítik a sportágat. Leg-
közelebb június 19-én, 16 órától 
a DEAC-pályán várják a sportág 
iránt érdeklődőket és a csatlakoz-
ni vágyókat. n

Fo
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o Egész nyáron csaTáznaK. 
Nyolcfordulós sorozat keretében 
vetélkednek a nyáron a Traubi-
soda megyei strandröplabda-
bajnokság együttesei. A május 
vége óta tartó csatározások 
során a debreceni Kerekestelepi 
fürdő-Lyra Beach  már kétszer 
volt házigazda, Hajdúnánáson 
is rendeztek egy fordulót, ám a 
java még csak most jön, hiszen az 
augusztus 14-i eredményhirde-
tésig még öt alkalommal lépnek 
pályára a csapatok. Június 18-19-
én Hajdúböszörményben, július 
első hétvégéjén Hajdúszoboszlón, 
július 23-24-én Balmazújváros-
ban, a következő hétvégén a deb-
receni Aquaticumban, augusztus 
közepén pedig a böszörményi 
strandon lesz egy-egy forduló. 
Érdemes tüsténkedni, hiszen a 
szponzorok jóvoltából valamennyi 
fordulóban a győztes párosok há-
romfős, díjmentes szállást kapnak 
7 éjszakára egy görögországi 
üdülőhelyen. n

o újra a főTérEn paTTog a 
KosárLabDa. A tavalyi sikeres 
U18-as debreceni világbajnokság 
után a Nemzetközi Kosárlabda 
Szövetség (FIBA) hat 3×3-as 
esemény rendezési jogát adta 
meg a magyar szövetségnek. 
A Nagytempom előtti tér ismét 
hangos palánkcsaták helyszíne 
lesz, egy teljes héten át.

A három a három elleni, 
félpályás játék World Tour-
sorozatában az egyik verseny 
színhelye Debrecen lesz szept-
ember 7-én és 8-án. Rögtön 
utána, szeptember 9–11. között 
a 3x3-as kosárlabda Európa-baj-
nokság csapatai csapnak össze 
a főtéren felállított szabadtéri 
arénában.

A FIBA célja a 3×3-as játék 
szerepeltetése a 2020-as tokiói 
játékok műsorán. n

o születésnApi tornA. Kelet-Európa 
legnagyobb röplabda-utánpótlásversenye az 
Eötvös Kupa. Az elmúlt két évtizedben négy 
földrész 39 országából érkeztek városunkba 
nemzeti válogatottak, egyesületi, iskolai 
csapatok, strandröplabda-párok. Idén 20. 
születésnapját ünnepli a viadal. A jubileumi 
torna helyszínei: Debrecen, Balmazújváros, 
Derecske és Kaba.

Augusztus 17-19. között a teremben 
vetélkednek az 1996. január 1. után született 
fiatalokból álló csapatok, augusztus 21-én pe-
dig a strandröplabda együttesei csapnak össze.

Még nem zárult le a nevezési határidő, de 
máris sok külföldi és hazai csapat jelentkezett: 
a Hajdúságban szerepel például a kazah 
korosztályos válogatott, de lesznek máltai, 
finn, török, lengyel, román, szlovák együttesek 
is. A debreceniek is gőzerővel készülnek, s a 
pályán nem akarnak udvarias házigazdák lenni 
– tavaly a DEAC fiú csapata aranyérmet nyert, 
a rendező Eötvös DSE leány gárdája pedig 
ezüstöt szerzett. n
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Megduplázta utasforgalmát a debreceni légiki-
kötő a januártól május végéig tartó időszakban. 
Rekordot hozott a május is, mikor is 88 százalék-
kal többen, mintegy 24 ezer 860-an használták 
Magyarország és a régió egyik legdinamikusab-
ban fejlődő repülőterét, a Debrecen Airportot. 
Az első öthavi utasforgalom is közel a duplájára 
nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest: már 
105 ezer 770 utasnál jár a cívisvárosi légikikötő. 
Ez 98 százalékos növekedést jelent. A fejlődést 
jól mutatja, hogy 2013-ban az egész évi utas-
forgalom 130 ezer volt, amit idén várhatóan már 
júniusban túlszárnyal majd a reptér. n

A magyar tejágazat megerősítésére az idén minden korábbinál 
magasabb összeget, mintegy 63 milliárd forint támogatást fordít 
a kormány – ezt nyilatkozta Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter Debrecenben május 26-án. 

Beszámolt arról is, hogy az Alföldi Tej Kft. 748 millió forint 
összértékű kapacitásbővítő fejlesztéséhez, amellyel 27 új 
munkahelyet hoznak létre, 260 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosítanak. 

Az eseményen Papp László polgármester köszönetet mon-
dott azért, amiért a kormányzat városunkban is segíti a a tejipart.

– 2015-ben rendeződött Debrecenben a tejágazat sorsa; gya- 
 korlatilag újra hazai kézbe került. Az Alföld Tej ma már nem a 
megmaradásért küzd, hanem a fejlesztésről beszél; Debrecenben 
újra erősödik az ágazat, és új munkahelyek jönnek létre – mond-
ta a polgármester. n

Új munkahelyek  
a tejágazatban

További fejlesztéseket tervez az önkormányzat a 
Nagyerdőben: a gyógyhelyi szolgáltatásokhoz kap-
csolódóan bővítenék a meglévő turisztikai attrakci-
ókat. A beruházásoktól azt várják, hogy emelkedni 
fog a hazai és a külföldi turisták száma. 

Az újabb fejlesztésekhez a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program keretében rendelke-
zésre álló forrásokat használják fel. Első lépésként 
az Ötholdas Pagonyban négy évszakos turiszti-
kai központot, azon belül tematikus mesekertet, 
gyógynövénykertet és sportpályákat alakítanak ki a 
tervek szerint. A Pallagi utat és az Oláh Gábor utcát 
sétánnyá építik át, a Pallagi úti villamosvágányok 
között pedig zöldövezet létesítenek. A park felújítá-
sára 1 milliárd forintot terveznek. 

Ez is téma volt a május 26-ai közgyűlésen, ahol 
a testület a déli ipari terület fejlesztéséről, illetve az 
erre vonatkozó támogatási kérelemről is tárgyalt. 
A tervek szerint a repülőtér szomszédságában, a 
Mikepércsi úttal párhuzamosan lévő területen alakí-
taná ki a város az újabb ipari parkját, mivel a Határ 

nagyerdő, déli ipari park: 
 folytatódnak a fejlesztések

úton található területen már csak nagyon kevés 
hely maradt a betelepülni kívánó vállalatoknak.  
A beruházás tervezett összköltsége több mint 
4,6 milliárd forint; a fejlesztést egy városi konzor-
cium valósítaná meg, aminek a debreceni önkor-
mányzat, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Cívis 
Ház Zrt. lenne a tagja. A tervezett költségekből 110 
millió forint önrészt vállalna a város, a fennmaradó 
részt pedig pályázati forrásból finanszíroznák. n

Egyre népszerűbb 
a debreceni reptér
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o Trianon évforDuLója. 96 évvel ezelőtt, 
június 4-én írták alá az első világháborút lezáró bé-
keszerződést, melynek következtében a történelmi 
Magyarország elvesztette területeinek kétharmadát 
és lakosságának felét. Debrecenben a Magyar fáj-
dalom szobránál gyűltek össze az emlékezők, ahol 
Papp László polgármester a trianoni békeszerződést 
égbekiáltó igazságtalanságnak nevezte. „Határokat 
húzhattak közénk, korlátozhatták a kisebbségbe 
szorult magyarok jogait, de a nemzet nyelvében, 
kultúrájában, szellemiségében egységes és osztha-
tatlan maradt. Mi, magyarok, a Kárpát-medencében 
vagyunk otthon, és felelősséget vállalunk egymá-
sért, anyaországi magyar a külhoniért, és fordítva” 
– mondta a polgármester. n

o a boMbázásra EMLéKEzTEK. A szövet-
séges légierő 1944. június másodikán tá-
madta meg Debrecent: csaknem százharminc 
B–17-es bombázó és hatvannégy Mustang 
vadászgép lepte meg a várost. Két órán ke-
resztül szórták a bombát, hatalmas pusztítást 
végezve: több mint ezerkétszázan vesztették 
aznap életüket. Komolay Szabolcs alpolgár-
mester a Medgyessy sétányon, a város hősi 
halottainak és polgári áldozatainak emlékmű-
vénél azt mondta: a várost felkészületlenül 
érte a támadás, hiszen légvédelme sem volt. 
Hozzátette, az akkori pusztító bombázásnak 
nem volt más célja, mint az elrettentés. n

o KErTségi fEjLEszTési prograM. Májusban 
elkezdődött azoknak az utaknak a karbantartása 
is Debrecenben, ahol nincs aszfaltréteg. 25 millió 
forintot költenek erre a munkára a kertségi program 
keretében. A javításra szánt utcákat a lakossági jel-
zések és a város szakhatóságának felmérése alapján 
választották ki. Idén összesen 20 kilométer rossz 
állapotú útszakaszt javítanak ki Debrecenben. n

o ELTörLiK a HozzájáruLásT. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy mó dosítják a hatályos 
rendeletet, és eltörlik a la kossági hozzájárulást. 
Sok száz debreceni család terhei csökkennek így 
azáltal, hogy idén július 1-jétől már nem kell hoz-
zájárulást fizetniük az önerős útépítésekhez. n

Ez derült ki Uzonyi Attila rendőr ezredes beszámo-
lójából. A Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének 
tájékoztatóját Debrecen közbiztonságának 2015. évi 
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekről, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokról 
a városi közgyűlés elfogadta. 

Mint Papp László polgármester hozzászólásá-
ban megállapította: egyik legfőbb és legfontosabb 
erényünk a biztonság. Az adatokból látszik, hogy a 
bűncselekmények száma csökken, és a felderíté-
sek aránya növekszik. A polgármester kitért arra is: 
2015-ben, a migránsválság kapcsán nagy nyomás 
nehezedett Debrecenre, a közbiztonság megőrzése 
komoly kihívás volt, ám a rendőrség minden tekintet-
ben a legjobb teljesítményt nyújtotta ebben az idő-
szakban, ezért a város vezetése nevében köszönetet 
nyilvánított a rendőrség áldozatos munkájáért. n

Papp László: Debrecen az ország és a régió egyik legbiztonságo-
sabb városa

javult Debrecen közbiztonsága
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o bővüLHET a jégcsarnoK. 420 négyzetmé-
teres melléképület építését kezdhetik el júliusban a 
jégcsarnok melletti területen. A 150 millió forintos 
bővítés 70 százalékát a társaságiadó-kedvezmény 
sporttámogatási forrásaiból fizeti a Debreceni Hoki 
Klub. A terület földhasználati jogát az önkormány-
zat átadná a klubnak, amely 15 év múlva térítés-
mentesen visszaadná azt a ráépített ingatlannal 
együtt. Az új épületet jégkorongozók és jégtáncosok 
is használhatják majd. n

o tornAtermet kAp az Epreskerti Általános Iskola. A város 
vezetése úgy döntött: idén megtervezteti és jövőre felépítik a 
tornatermet. A több mint 1300 négyzetméteres könnyűszerkeze-
tes épületre 380 millió forintot szán a város vezetése. n

o pEDagógiai assziszTEnsEK állhatnak hama-
rosan munkába a debreceni óvodákban – egyebek 
mellett erről is döntött a debreceni képviselő-testü-
let. A városban 27 óvodában 265 csoport működik, 
jelenleg azonban csak 14 intézménynek van pe-
dagógiai asszisztense. Mivel a köznevelési törvény 
előírja, hogy háromcsoportonként kell egy asszisz-
tensnek dolgoznia az intézményekben, szeptember 
1-jétől mindegyik óvodában lesz ilyen szakember. 
Az első körben harminchárom asszisztens kap 
státuszt, 2017. január 1-jétől pedig újabb tizennyolc 
pedagógiai asszisztens állhat majd alkalmazásba. 
Azaz egy éven belül összesen ötvenegy ilyen mun-
kahely létesül az óvodákban. n
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Elsőként jelentkezett a 2023-
as Európai Kulturális Főváros 
cím elnyerésére kiírt pályázatra 
Debrecen. Az ezzel kapcsolatos 
elképzelésekről, tervekről, fel-
adatokról beszélgettünk Papp 
László polgármesterrel. 

Miért fontos ez a pályázat a 
városnak?

Debrecen történelme, múltja, 
hagyományai, az oktatásban és 
a kultúrában betöltött szerepe 
egyértelműen arra indítja a vá-
rosvezetést, és szerintem a város 
polgárait is, hogy pályázzunk erre 
a címre. Azt gondolom, ha debre-
cenieket megkérdeznénk erről, na-
gyon kevesen lennének, akik azt a 
választ adnák, hogy nem kell Deb-
recennek megmérettetnie magát. 
Hiszem és remélem, mint ahogy 
az előző kulturális főváros pályá-
zatunknál, most is a debreceniek 
nagyon széles körű támogatása 
áll a mögött, hogy a város tegyen 
meg mindent annak érdekében, 
hogy 2023-ban a magyar kultúra 
bemutatásával Európa Kulturális 
Fővárosa lehessünk.

A pályázattal kapcsolatban 
a városi közgyűlésnek sarkala-
tos döntéseket kell majd hoznia. 
Reményeim szerint a testület 
minden tagja támogatja majd ezt 
az ügyet. Éppen ezért folyamatos 
konzultációt kezdeményezek a 
közgyűlés politikai közösségeinek 
vezetőivel, képviselőivel. S nem-
csak a frakcióvezetőkre gondolok, 
hanem a társadalmi szervezetek 
vagy a kisebb ellenzéki politikai 
erők képviselőire is, mert szeret-
ném, ha ez egy össz-debreceni 
ügy lenne, és ehhez mérten tudná 
támogatni mind a politika, mind 
a közélet, a civil- vagy a magán-
szféra ezt a kezdeményezést. 

Milyen változások történtek 
a városban az előző pályázat 
óta, melyek segíthetik Debre-
cen sikeres részvételét?

Az előző pályázatban, illet-
ve még a 2004-es első Főnix 
Tervben nagyon sok olyan 
fejlesztést fogalmaztunk meg, 
amelyek segítették a város 

kulturális kiteljesedését, elsősor-
ban a kulturális infrastruktúra 
területén. Gondoljunk csak a 
Kölcsey Központra, ami nemcsak 
konferencia központként működik, 
hanem a város kulturális életének 
egyik meghatározó intézményé-
vé vált. Vagy a Modemre, ami a 
vidéki Magyarország legnagyobb 
képzőművészeti kiállítóhelye. De 
említhetjük a Latinovits Színházat, 
amely szerkezetkész állapotban 
van, vagy a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadot, mely már az átadását 
követő harmadik évadát kezdte 
meg idén.

Láthatjuk, hogy azok a fejlesz-
tések, melyeket akkor tervként 
megfogalmaztunk, megvalósultak 
és a mindennapok részévé váltak; 
ezekre tudunk építeni. Éppen ezért 
az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatunkban már nem az 
infrastruktúra fejlesztése áll a 
középpontban. Úgy tekintünk a 
2023-as cím megszerzésére, mint 
ami alkalmas arra, hogy újraér-
telmezzük Debrecen szerepét a 

bennünket körülvevő és határokon 
is átívelő, átnyúló régióban.  
A program nem cél, hanem eszköz 
erre, és számos kihatása van akár 
az oktatásra vagy a gazdaság-
ra is. Fontosnak tartom, amit a 
pályázat kapcsán is megfogal-
maztak: olyan projekteket várnak, 
olyan koncepciókat, programokat, 
melyek életképesek, és nemcsak 
2023-ban, egy évig működnek, 
hanem azt követően is fenntart-
hatók lesznek. Mint ahogy a ko-
rábbi fejlesztéseink is, hiszen mind 
a Modem, a Szabadtéri Színpad, 
a Kölcsey Központ aktív részese a 
város kulturális életének.

Lehet-e már arról beszélni, 
milyen pályázati elemekkel 
készül Debrecen?

A folyamatnak ebben a fázisá-
ban még nem, mivel előbb meg 
kell teremteni a program szerve-
zeti struktúráját, amire a követke-
ző közgyűlésen teszünk javaslatot, 
a tartalmi kérdések csak azután 
következhetnek. Létrehozunk egy 
olyan nonprofit szervezetet, amely 
kifejezetten ezzel a pályázat-
tal foglalkozik. Ennek az élére 
egy olyan, Debrecenhez nagyon 
erősen kötődő, a város kulturális 
életét, folyamatait jól ismerő, a 
hazai és a nemzetközi kulturális 
életben is jelentős kapcsolatokkal 
rendelkező személy szükséges, 
aki képes párbeszédet folytatni 
a művészetek, a kulturális élet 
dimenzióiban megjelenő személyi-
ségekkel. Emellett kellően fiatalos 
és ambiciózus erre a feladatra. 
A közgyűlésnek azt a javasla-
tot teszem, hogy Somogyi-Tóth 
Dánielt, a Kodály Filharmónia 
igazgatóját bízzuk meg a nonprofit 
szervezet vezetésével, magának a 
programirodának a működtetésé-
vel és a program összefogásával. 
Ezt követően kérjük majd fel a 
hazai kulturális élet meghatározó 
személyiségeit, legyenek nagykö-
vetei, mentorai a programunknak. 
Készülünk arra, hogy nemcsak 
személyi, hanem szervezeti 
szövetségek is létrejönnek. Nagy 
mértékben számítunk a Debreceni 
Egyetem közreműködésére, és tár-

„Újraértelmezzük Debrecen szerepét a régióban”

„...a város tegyen meg  
mindent annak érdekében,  

hogy 2023-ban Európa  
Kulturális Fővárosa lehessünk.”

Papp László: kíváncsiak vagyunk arra, hogy 
a debreceniek mit gondolnak a projektről
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gyalásokat folytatunk a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemmel is, a 
hazai képzőművészet progresszív 
műhelyével, mely a képzésben és 
oktatásban is nagyon komoly tel-
jesítményt tud már maga mögött.

Egy ilyen hatalmas léptékű 
programnál nagyon fontos, 
hogy a debreceniek maguké-
nak érezzék. aki szeretne, ho-
gyan tudna kapcsolódni ehhez 
a munkához?

Divatos szóval élve társadal-
masítani fogjuk ezt a pályázatot. 
Nem egy szűk grémiumnak kell 
döntéseket hoznia, hanem minden 
debreceni programjává, szándé-
kává, törekvésévé kell tenni ezt a 
programot. Ennek a folyamatnak 
az első nagyon komoly lépése 
az lesz, amikor majd létrejön az 
Európa Kulturális Főváros klub, 
mely összefogja, összegyűjti azo-
kat a téma iránt érdeklődő városi 
polgárokat, művészeket, akik 
javaslataikat meg tudják fogal-
mazni, akikkel meg lehet vitatni, 
melyek legyen a prioritások, mi-
lyen irányba mozduljon el a város 
pályázata. Ebben teljes nyitottság 
van részünkről, nincsenek eleve 
elrendelt, eldöntött szándékok, 
valóban kíváncsiak vagyunk arra, 
hogy a debreceniek mit gondolnak 
a projektről. 

Emellett nagyon fontosnak 
tartom azt, hogy most, amikor 
elkezdünk a jövő kulturális misz-
szióján, gondolatvilágán dolgozni, 
készítsünk egy helyzetértékelést. 
A közeljövőben át fogjuk vilá-
gítani a város kulturális életét, 
intézményeit. Készítünk egy 
állapotfelmérést, a pályázatot 
ugyanis – amellyel reményeim 
szerint nyerhetünk – egy kulturális 
koncepcióba kell ágyazni. Ehhez 
elkerülhetetlen fontos az, hogy 
2016 nyarán legyen egy tiszta és 
világos képünk arról, hol helyezzük 
el magunkat a hazai és a nemzet-
közi kulturális életben az intéz-
ményeinkkel, a fesztiváljainkkal, a 
kulturális programjainkkal – és ezt 
felhasználva –, fogalmazzuk meg 
azt a koncepciót, amely alapjává 
válhat a 2023-as pályázatnak. n

„Újraértelmezzük Debrecen szerepét a régióban”

Idén is nagyszabású rendez-
vénnyel készül a Múzeumok 
Éjszakájára a Déri Múzeum,  
a Modem, a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeum és Debreceni Iro-
dalom Háza. A hagyományok-
nak megfelelően a Református 
Kollégium és a Nagytemplom is 
csatlakozik az eseményhez, és 
ezen a napon minden program 
egy belépővel látogatható.

A Déri Múzeum a progra-
mokon kívül főleg a az állandó 
kiállítások újranyitására fekteti 
a hangsúlyt: több mint öt év 
után minden szinten láthatók a 
gyűjtemény darabjai. A Modem 
pedig négy új kiállítással várja 
a látogatókat.

Rendhagyó tárlatvezeté-
sek, filmvetítések is színesítik 
a programot. 16-tól 21 óráig 
múzeumpedagiai foglalkozáso-
kon vehetnek részt az intézmé-
nyekben a gyerekek és felnőttek.

A Déri téren 20 órától az 
Éva Presszó, 22 órától pedig a 
Balkán Fanatik játszik.

A Modem belső kertjében 18 
órától a Chico Manada, majd 
20 órától a Tapasztalt Ecsetek 
ad koncertet, Wahorn András-
sal az élen. Kiemelt esemé-
nye a művészeti központnak 
23 órakor az éjszakai árverés, 
Weiszer Alinda vezetésével.

A Medgyessy-múzeum udva-
rán 19.30-kor Ferenczi György 
és a Rackajam, 21 órától a 
Debreceni Dixieland Jazz Band 
szórakoztatja a látogatókat.

Mindhárom helyszínen lesz 
tűzzsonglőrbemutató. A Szent 
Iván-éji máglyát a Baltazár té-
ren 21.30-kor lobbantják láng-
ra, a Déri téren pedig 23 órakor 
kezdődik a tűzgyújtás, aminek 
átugrása a hagyomány szerint 
egészség- és szerelemvarázsló 
hatású. n

o TűzTánc. Pazar programnak 
ígérkezik a Szent Iván napjához 
kapcsolódó Tűztánc Ifjúsági Tánc- 
fesztivál, melyet a Csapóketi Kö- 
zösségi Ház és a Főnix néptánc-
együttes hívott életre. A szerve-
zők célja a nyári napfordulóhoz 
kapcsolódó hagyományokat 

bemutatni, úgy, hogy ez a szép 
ünnep közelebb kerüljön és meg-
élhető legyen a fiatalok számára 
is. A Süveg utcai intézményben 
már a 17. alkalommal rendezik 
meg ezt a programot, mely június 
25-én 15 órakor kezdődik, s egé-
szen másnap hajnali 4-ig tart. n

Varázslatos Szent Iván-éj
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Programok            időrendben

21

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

O Június 16.–július 29.
„Klárisok a nyakadon”. Kiállítás Nagy 
Ferencné népi gyöngyfűzéseiből a Józsai Fiók-
könyvtárban.

O Június 16., csütörtök, 14 óra
Anglia népi játékai, sportok. Egyszerű 
játékok kipróbálása, társasjátékok, fejtörők a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Június 16., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló – kézműves foglalko-
zás a Józsai Fiókkönyvtárban. 

O Június 16., csütörtök, 15 óra
Vonalak és felületek. Polónyi István mun-
kássága – kiállításmegnyitó a Modemben. 

O Június 16., csütörtök, 16.30
Alexandriától Asszuánig – Egyiptomi témá-
jú felvételek Soó Rezső múzeumi diahagyaté-
kában. Mező Szilveszter muzeológus vetített 
képes előadása a Déri Múzeumban. 

O Június 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac – Homokkerti K. Ház.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Teherhordó vonalak – teherhordó felü-
letek. Polónyi István változatos konstrukciós 
megoldásai különböző építészeti kialakítások-
ra. Az elmúlt évek nagy sikert aratott kiállítása 
Németországból érkezik a Modembe.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Polónyi követői. Kísérő kiállítás a hazai és 
környező országok statikus konstruktőreinek 
leglátványosabb munkáiból. A mai mérnök-
társadalom munkásságának bemutatása 
tablókon, maketteken és modelleken keresztül 
a Modemben.

O Június 16., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Indulási oldal, 
érkezési oldal. A Modern Tánc-Játék Stúdió 
előadása. Bérletszünet.

O Június 16., csütörtök, 20.30
Szörényi–Bródy–Sarkadi–Ivánka: Kő-
műves Kelemen: rockopera a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 17–július 23.
A feledés határán. Éberling Anikó kortárs 
festőművész kiállítása a Hal Köz Galériában

O Június 17., péntek
Építéstudomány – Építőművészet. Nem-
zetközi konferencia a Polónyi-kiállításhoz 
kapcsolódva a Déri Múzeumban.

O Június 17., péntek
Éberling Anikó kortárs festőművész kiállí-
tása a Hal Köz Galériában.

O Június 17., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről a Simonffy utcai Ifjúsági Házban.

O Június 17., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 17., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti K. Házban.

O Június 17., péntek, 17 óra
Kiterjesztett valóság. Természetművé-
szet-kiállítás nyílik a Modemben. 

O Június 17., péntek, 17 óra
Papp Károly grafikusművész alkotásaiból 
nyílik kiállítás a Belvárosi Galériában.

O Június 17., péntek, 18 óra
Természetművészet/Kiterjesztett való-
ság a Modemben. Nemzetközi Velencei-tavi 
Symposion Land art a múzeumban – a kortárs 
művészet egyik különleges, de a közönség 
számára viszonylag kevéssé ismert ága, amikor 
a képzőművészeti alkotások/installációk a 
természetben valósulnak meg.

O Június 17., péntek, 18 óra
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.

O Június 17., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Indulási oldal, 
érkezési oldal. A Modern Tánc-Játék Stúdió 
előadása. Bérletszünet.

O Június 18–20.
Szent Iván-éji bagolyelengedés a Horto-
bágyon.

O Június 18–19.
Gangesz–Duna Fesztivál. A fesztivál az 
indiai kultúra egy-egy szeletét mutatja be 
a Nagyerdőben, a Békás-tó partján tánccal, 
zenével, jógaprogramokkal; az Apolló moziban 
pedig filmvetítésekkel, kiállítással.

O Június 18., szombat
Vezetett túra a Bátorligeti-ősláp területén.

O Június 18., szombat
Az éjszaka hangjai. Holdséta a Hortobá-
gyon.

O Június 18., szombat
Vezetett túra a cégénydányádi kastély-
park tanösvényén Cégénydányádon.

O Június 18., szombat
Légy aktív! Családi sportnap a Malomparkban 
a Debrecen Rádió FM95 támogatásával.

R] Június 18., szombat, 7 óra
Madárgyűrűzési bemutató a Hortobágyon.

O Június 18., szombat, 10 óra
Ericsson SzerCODE Challenge 2016 az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Június 18., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 18., szombat, 15 óra
A Rocksuli tanévzáró koncertje az Ifjúsági 
Házban.

O Június 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Június 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT. Kellemes 
estét ígér július első napjaiban a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézői 
számára Richard Bean darabja, mely 
a klasszikus Goldoni komédia, a Két úr 
szolgája átdolgozása. 
Fotó: Takács Attila
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O Június 20–24.
„Cserebogár” bábos gyerektábor a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Június 20–21.
Bernard Slade: Jutalomjáték. Vígjáték két 
részben, a Játékszín előadásában, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon

O Június 20., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ha beteg a kicsi. Előadó Ádám 
Borbála gyermekgyógyász, neonatológus szak-
orvos. Kismamatorna, relaxáció: Kiss Gézáné 
gyógytornász, az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Június 20–21.
Bernard Slade: Jutalomjáték. Vígjáték két 
részben, a Játékszín előadásában, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 21–26.
Programok a digitális planetáriumban.  
A Földtől a Világegyetemig, az Agórában.

O Június 21., kedd
Zsiráfok világnapja az állatkertben.

O Június 21., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az 
Ifjúsági Házban.

O Június 21., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Június 21., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 21., kedd, 14 óra
Wales és Skócia népi játékai, sportok.  
Egyszerű játékok kipróbálása, társasjátékok, 
fejtörők a Méliusz Könyvtárban.

O Június 22., szerda, 9.30
Ringató – zenés dalos kisgyermek-foglal-
kozás az Ifjúsági Házban.

O Június 22., szerda, 10 óra
Te is lehetsz kalóz! – szünidei kalandozás 
játékkal, mesével és kézműveskedéssel a Méli-
usz Könyvtárban.

O Június 22., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Június 22., szerda, 14 óra
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Június 22., szerda, 17 óra
Életünk láthatatlan tanúi – Köztéri mű-
vészeti alkotások Debrecenben, 5. rész.  
Medgyessy Ferenc szoborhagyatéka Debrecen 
közterein. Kotricz Tünde előadása az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Június 22., szerda, 17 óra
A világ megvár, míg olvasunk! A józsai 
könyvtárban működő olvasókör foglalkozása a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 22., szerda, 18 óra
Szurkolói sziget – kivetítős meccsnézés, 
teqball és Xbox FIFA16 bajnokság az Ifjúsági 
Házban található Új Nemzedék közösségi 
térben.

O Június 23–26.
Programok a digitális planetáriumban.  
A Földtől a Világegyetemig, az Agóra Tudo-
mányos Élményközpontban.

O Június 23., csütörtök
Szent Iván-éj a Debreceni Állatkertben.

O Június 23., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 23., csütörtök, 14 óra
Írország népi játékai, sportok. Egyszerű 
játékok kipróbálása, társasjátékok, fejtörők a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 23., csütörtök, 17 óra
Szimbológiai előadás-sorozat a Méliusz 
Könyvtárban. A Templomosok – a Grál 
fekete lovagjai: Európa bankárai, az első 
globalisták. Incze László szimbólumkutató 
előadása.

O Június 23., csütörtök, 18 óra
Aquaticum-nyár. Csepregi Éva-koncert az 
Aquaticum Mediterrán Élményfüdőben.

O Június 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 24., péntek
Szent Iván-éji séta a Tisza-tavi vízi sétányon.

Óriásbuborékok hétvégéje az Agórában július 2-án és 3-án.

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

O Június 18., szombat, 18 óra
Aquaticum-nyár: Irigy Hónaljmirigy-kon-
cert az Élményfürdőben.

O Június 18., szombat, 18 óra
Szurkolói sziget – kivetítős meccsnézés, 
teqball és Xbox FIFA16 bajnokság az Ifjú-
sági Házban található Új Nemzedék közösségi 
térben.

O Június 18., szombat, 19 óra
Dupla éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Június 18., szombat, 20.30
Csukás István–Szitha Miklós: Gombóc Artúr, 
a nagy utazó. Zenés mesejáték két részben a 
Játékszín előadásában, a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Június 18., szombat, 21 óra
Club Garden a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 19., vasárnap, 10 óra
Családi Nap a Déri Múzeumban.

O Június 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Június 20-áig
Tiszavirágzás Tiszakürtön.

O Június 20–24.
100 szín világ. Világfelfedező, tapasztaló, 
érzékelő tábor gyermekeknek a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Június 20–24.
Napraforgó-tenisztábor a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O Június 20–24.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

ELSTARTOLTAK A NULLA 
SZÁZALÉKOS EU-HITELEK!

Országos rendezvénysorozat az MFB Pontokról Debrecenben is

Példátlanul kedvező feltételekkel, valóban nulla százalékos kamattal indult el a napokban a debreceni MFB Pontban is az első uniós kkv-hitel, amelyet minimális  
saját forrással, sokféle beruházási célra fel lehet használni és akár induló cégek is igényelhetik. Számos további konstrukció is megjelenik 2016-ban olyan 
cégeknek is, amelyek eddig kiszorultak az olcsó banki finanszírozási lehetőségek köréből. A visszatérítendő EU-s pályázatok idei menetrendjéről, az igénylés 
menetéről és a támogatás felhasználásának feltételeiről részletesen szó lesz azon az országos rendezvénysorozaton, amelynek második állomása Debre-
cenben lesz. Az esemény keretében egy csokorba gyűjtünk minden fontos információt és szakértő tanácsadók válaszolnak a vállalkozók kérdéseire.

FŐTÁMOGATÓ: SZAKMAI PARTNEREK:

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  www.portfolio.hu/konferencia • konferencia@portfolio.hu • Telefon: +36 (1) 327 4088
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A kisvasút napja a Debreceni Vidám-
parkban: július 9-én

O Június 24., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről a 
Debreceni Ifjúsági Házban.

O Június 24., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 24., péntek, 20.30
Giuseppe Verdi–Topolánszky Tamás–
Fodor Zoltán: Traviata. Opera-táncátirat 
két részben a Gárdonyi Géza Színház, az 
Inversedance | Fodor Zoltán Társulat és a 
Nemzeti Táncszínház közös produkciójában, a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 25., szombat
Családi nap a Zsuzsi Erdei Vasút szervezé-
sében.

O Június 25., szombat
A pusztáról sző mesét az éj. Nyári nap-
forduló és Szent Iván-éji fáklyás futás a 
Hortobágyon.

O Június 25., szombat
XVII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivált ren-
deznek a Süveg utcán.

O Június 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 25., szombat, 16 óra
Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban, a 
Modemben, a Debreceni Irodalom Házában, 
a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban és 
a Debreceni Református Kollégium Múzeu-
mában.

O Június 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 26-áig
Ezüst Négyszög 22.  Nemzetközi Festészeti 
Triennálé a Modemben.

O Június 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 26., vasárnap, 20.30
Dés László–Geszti Péter–Békés Pál:  
A dzsungel könyve. A musical bábszínpadi 
változata a Harlekin Bábszínház előadásában, a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 27–július 1.
A fekete sereg lovagjai – hagyományőrző 
tábor 10–13 évesek részére a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Június 27.–július 1.
Némó úszótábor az Újkerti K. Házban.

O Június 27.–július 1.
Napraforgó tenisztábor a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O Június 27.–július 1.
Ládafia gyerektábor a Csapókerti K. Házban.

O Június 27.–július 1.
Hagyományőrző népművészeti kézműves 
tábor a Tímárház Kézművesek Házában.

O Június 27.–július 1.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Június 27., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ha beteg a kicsi. Előadó 
Dr. Ádám Borbála gyermekgyógyász, 
neonatológus szakorvos. Kismamatorna, 
relaxáció: Kiss Gézáné gyógytornász, az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Június 28., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről, az 
Ifjúsági Házban.

O Június 28., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Június 28., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 28., kedd, 17 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör gye-
rekeknek a Modemben, Déri Frigyes hagyaté-
kának távol-keleti kincseihez kapcsolódóan.

O Június 28., kedd, 21 óra
Kvíz-show. Színes, magyarul beszélő, ame-
rikai filmet vetítenek a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Június 29., szerda, 9.30
Ringató. Zenés, dalos kisgyermek-foglalkozás 
az Ifjúsági Házban.

O Június 29., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.
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O Június 20–24.
„Cserebogár” bábos gyerektábor a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Június 20–21.
Bernard Slade: Jutalomjáték. Vígjáték két 
részben, a Játékszín előadásában, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon

O Június 20., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ha beteg a kicsi. Előadó Ádám 
Borbála gyermekgyógyász, neonatológus szak-
orvos. Kismamatorna, relaxáció: Kiss Gézáné 
gyógytornász, az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Június 20–21.
Bernard Slade: Jutalomjáték. Vígjáték két 
részben, a Játékszín előadásában, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 21–26.
Programok a digitális planetáriumban.  
A Földtől a Világegyetemig, az Agórában.

O Június 21., kedd
Zsiráfok világnapja az állatkertben.

O Június 21., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az 
Ifjúsági Házban.

O Június 21., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Június 21., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 21., kedd, 14 óra
Wales és Skócia népi játékai, sportok.  
Egyszerű játékok kipróbálása, társasjátékok, 
fejtörők a Méliusz Könyvtárban.

O Június 22., szerda, 9.30
Ringató – zenés dalos kisgyermek-foglal-
kozás az Ifjúsági Házban.

O Június 22., szerda, 10 óra
Te is lehetsz kalóz! – szünidei kalandozás 
játékkal, mesével és kézműveskedéssel a Méli-
usz Könyvtárban.

O Június 22., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Június 22., szerda, 14 óra
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Június 22., szerda, 17 óra
Életünk láthatatlan tanúi – Köztéri mű-
vészeti alkotások Debrecenben, 5. rész.  
Medgyessy Ferenc szoborhagyatéka Debrecen 
közterein. Kotricz Tünde előadása az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Június 22., szerda, 17 óra
A világ megvár, míg olvasunk! A józsai 
könyvtárban működő olvasókör foglalkozása a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 22., szerda, 18 óra
Szurkolói sziget – kivetítős meccsnézés, 
teqball és Xbox FIFA16 bajnokság az Ifjúsági 
Házban található Új Nemzedék közösségi 
térben.

O Június 23–26.
Programok a digitális planetáriumban.  
A Földtől a Világegyetemig, az Agóra Tudo-
mányos Élményközpontban.

O Június 23., csütörtök
Szent Iván-éj a Debreceni Állatkertben.

O Június 23., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 23., csütörtök, 14 óra
Írország népi játékai, sportok. Egyszerű 
játékok kipróbálása, társasjátékok, fejtörők a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 23., csütörtök, 17 óra
Szimbológiai előadás-sorozat a Méliusz 
Könyvtárban. A Templomosok – a Grál 
fekete lovagjai: Európa bankárai, az első 
globalisták. Incze László szimbólumkutató 
előadása.

O Június 23., csütörtök, 18 óra
Aquaticum-nyár. Csepregi Éva-koncert az 
Aquaticum Mediterrán Élményfüdőben.

O Június 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 24., péntek
Szent Iván-éji séta a Tisza-tavi vízi sétányon.

Óriásbuborékok hétvégéje az Agórában július 2-án és 3-án.

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

O Június 18., szombat, 18 óra
Aquaticum-nyár: Irigy Hónaljmirigy-kon-
cert az Élményfürdőben.

O Június 18., szombat, 18 óra
Szurkolói sziget – kivetítős meccsnézés, 
teqball és Xbox FIFA16 bajnokság az Ifjú-
sági Házban található Új Nemzedék közösségi 
térben.

O Június 18., szombat, 19 óra
Dupla éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Június 18., szombat, 20.30
Csukás István–Szitha Miklós: Gombóc Artúr, 
a nagy utazó. Zenés mesejáték két részben a 
Játékszín előadásában, a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Június 18., szombat, 21 óra
Club Garden a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 19., vasárnap, 10 óra
Családi Nap a Déri Múzeumban.

O Június 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Június 20-áig
Tiszavirágzás Tiszakürtön.

O Június 20–24.
100 szín világ. Világfelfedező, tapasztaló, 
érzékelő tábor gyermekeknek a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Június 20–24.
Napraforgó-tenisztábor a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O Június 20–24.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

ELSTARTOLTAK A NULLA 
SZÁZALÉKOS EU-HITELEK!

Országos rendezvénysorozat az MFB Pontokról Debrecenben is

Példátlanul kedvező feltételekkel, valóban nulla százalékos kamattal indult el a napokban a debreceni MFB Pontban is az első uniós kkv-hitel, amelyet minimális  
saját forrással, sokféle beruházási célra fel lehet használni és akár induló cégek is igényelhetik. Számos további konstrukció is megjelenik 2016-ban olyan 
cégeknek is, amelyek eddig kiszorultak az olcsó banki finanszírozási lehetőségek köréből. A visszatérítendő EU-s pályázatok idei menetrendjéről, az igénylés 
menetéről és a támogatás felhasználásának feltételeiről részletesen szó lesz azon az országos rendezvénysorozaton, amelynek második állomása Debre-
cenben lesz. Az esemény keretében egy csokorba gyűjtünk minden fontos információt és szakértő tanácsadók válaszolnak a vállalkozók kérdéseire.
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O Július 2., szombat, 18 óra
Aquaticum-nyár. Animal Cannibals-
koncert az Aquaticum Mediterrán Élmény-
fürdőben.

O Július 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Július 4–8.
Festőtanoda képzőművészeti tábor az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Július 4–8.
Bibliai vakációs tábor a Nagymacsi Közös-
ségi Házban.

O Július 4–8.
Kutyás mestetábor a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Július 4–8.
Napraforgó tenisztábor a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O Július 4–8.
Hagyományőrző népművészeti kézműves 
tábor a Tímárház Kézművesek Házában.

O Július 4–31.
Fénnyel írtam. Süli István fotóművész 
jubileumi kiállítása a Kölcsey Központban.

O Július 4–8.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Július 4., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ha beteg a kicsi. Előadó 
Dr. Ádám Borbála gyermekgyógyász, 
neonatológus szakorvos. Kismamatorna, 
relaxáció: Kiss Gézáné gyógytornász, az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Július 5., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről, a 
Debreceni Ifjúsági Házban.

O Július 5., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi  a Méliusz 
Könyvtárban.

O Július 5., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 5., kedd, 17 óra
Rogovics–Fehér Lajos Partiumi emlékek 
című kiállításának megnyitója a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Július 6–31.
Tiszta forrásból. Horváth István jubileumi 
kiállítása a Kölcsey Központban.

O Július 6–10.
Programok a digitális planetáriumban, az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Július 6–7.
Kálmán Imre: A csárdáskirálynő. Operett 
két részben, a Budapesti Operettszínház elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 6., szerda, 10 óra
Te is lehetsz indián! – szünidei kalandozás 
játékkal, mesével és kézműveskedéssel a Méli-
usz Juhász Péter Könyvtárban.

O Július 6., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 7–10.
Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusver-
seny és Folklórfesztivál. Hongkong, Indoné-
zia, Japán, Lettország, Izrael… – csak néhány 
a 12 ország 24 kórusa közül, akik július elején 
ismét énekszóval töltik meg Debrecen tereit, 
a világ egyik legismertebb kortárs kóruszenei 
eseményén, a Kölcsey Központban.

O Július 7., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! – társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Július 7., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 7., csütörtök, 17 óra
Szimbológiai előadás-sorozat.  Isten háza 
– isten magva. A Grál, mint egyetemes 
ősszimbólum. Incze László szimbólumkuta-
tó előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Július 7., csütörtök, 18 óra
Aquaticum-nyár. Gáspár Laci-koncert az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

O Július 8., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-

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

O Június 29., szerda, 20.30
William Shakespeare: Sok hűhó semmi-
ért. Vígjáték két részben, a Centrál Színház elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

O Június 30-áig
Pillanatok. Vágott Adrienn fotókiállítása a 
Józsai Közösségi Házban.

O Július 1–29.
Bukta Imre festőművész kiállítása a 
Sesztina Galériában.

O Június 30., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 1–2.
Richard Bean: Egy fenékkel két lovat. 
Zenés játék két részben, az Orlai Produkciós 
Iroda szervezésében, a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Július 1., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az 
Ifjúsági Házban.

O Július 1., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 2–3.
Óriásbuborékok hétvégéje az Agórában.

O Július 2., szombat, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Július 2., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban

A világ megvár, míg olvasunk! Olvasókör a Józsai Fiókkönyvtárban
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ségmegőrzésről, betegségek 
megelőzéséről, az Ifjúsági 
Házban.

O Július 8., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyv-
tárban.

O Július 9., szombat
A kisvasút napja a Debreceni Vidámparkban.

O Július 9., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Július 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Július 11–15.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Július 11–15.,
Fazekas tábor a Tímárház Kézművesek 
Házában.

O Július 11, 13.
Mohácsi István: Francia rúdugrás. Szextett 
két részben, a Manna Produkció és az Orlai 
Produkciós Iroda közös előadásában, a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon.

O Július 12., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről, az 
Ifjúsági Házban.

O Július 12., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi  a Méliuszban.

O Július 12., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 12., kedd, 18.30
Pár-Beszéd Egyesület – kerekesztal-
beszélgetés a közösségeket érintő témákban 
az fjúsági Házban.

O Július 13., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 13., szerda, 17 óra
Műhelytitkok 7. A Debreceni Új Fotómű-
hely kiállítása. Köszöntőt mond Seres Géza 
fotóművész, az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Július 14., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! - társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Július 14., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 15., péntek
Csillagles a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Július 15–24.
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája. Zenés esték a Nagyerdőn 
–  Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, 
Liszt-terem.

O Július 15., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről, a 
Debreceni Ifjúsági Házban.

O Július 15., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 15., péntek, 20.30
Magyar Állami Népi Együttes: Megidé-
zett Kárpátalja, hágókon innen és túl. 
Táncjáték egy részben, a Magyar Állami Népi 
Együttes előadásában, a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Július 16–17.
LittleBits-hétvége az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Július 16., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-

fürdőben.

O Július 16., szombat, 18 óra
Aquaticum-nyár. Dér Heni-

koncert az Aquaticum Mediter-
rán Élményfürdőben.

O Július 17., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Július 18–22.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Július 18–22.
Hagyományőrző népművészeti kézműves 
tábor a Tímárház Kézművesek Házában.

O Július 18–22.
Apródok és udvarhölgyek Mátyás király 
udvarában. Tábor a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Július 18–22.
Fazekas tábor az Újkerti Közösségi Házban.

O Július 19., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről az Ifjúsági Házban.

O Július 19., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi  a Méliuszban.

O Július 19., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 19., kedd, 21 óra
Ponyvaregény. Filmvetítés a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Július 20–24.
Programok a digitális planetáriumban, 
az Agórában.

O Július 20., szerda, 10 óra
Te is lehetsz lovag! – szünidei kalandozás a 
Méliusz Könyvtárban.

Igazi nyári program: vízi aerobik az Élményfürdőben

Te is lehetsz indián! – szünidei 
kalandozás a Méliusz Könyvtárban: 
július 6-án



O Július 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Július 24., vasárnap, 20 óra
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Aka
démiája. A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
hangversenye a Kölcsey Központban.

O Július 25–29.
Angol nyelvű zoológiai szaktábor a Debre-
ceni Állatkertben.

O Július 25–29.
Hagyományőrző népművészeti kézműves 
tábor a Tímárházban.

O Július 25–29.
Csicsergő néptánc és népi kézműves tábor 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Július 25–29.
Vadászgörény– természetismereti gye
rektábor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Július 26., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről, az 
Ifjúsági Házban.

O Július 26., kedd, 10.30
Hangbújócskazenebölcsi  a Méliuszban.

O Július 26., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 26., kedd, 21 óra
Interjú a vámpírral. Filmvetítés a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Július 27., szerda, 10 óra
Szünidei Kézműves Klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 28., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! – társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Július 28., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 28., csütörtök, 16.30
Három vulkán, hét csillag, két óceán. 
Földrajzi és természetrajzi megfigyelések Costa 
Ricában. Mező Szilveszter muzeológus vetített 
képes előadása a Déri Múzeumban. 

O Július 29-30.
Bolba Tamás–Szente Vajk–Galambos 
Attila: Meseautó. Musical két részben – a 
Madách Színház és a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad közös bemutatója a Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon.

O Július 29., péntek
Nemzetközi tigrisnap az állatkertben.

O Július 29., péntek
Strandfürdők éjszakája az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Július 29., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az 
Ifjúsági Házban.

O Július 29., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 30–31.
IX. Debreceni mézeskalácsfesztivál. Mé-
zeskaláccsal és mézzel kapcsolatos termékek 
bemutatója és vására a Déri téren.

O Július 30–31.
Strandröplabdabajnokság az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Július 30–31.
Engedd be a természetet! Hívjuk vissza az 
őshonos élőlényeket! az Agórában.

O Július 30., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Július 30., szombat, 18 óra
Aquaticumnyár: Groovehousekoncert 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

O Július 31., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 1–5.
Szivárvány – ismereteket frissítő és isko
lára készítő játékos tábor a Józsai Közösségi 
Házban.
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O Július 20., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Július 20., szerda, 17 óra
A világ megvár, míg olvasunk! A józsai 
könyvtárban működő olvasókör foglalkozása a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 21., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! – társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Július 21., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 22., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről a 
Debreceni Ifjúsági Házban.

O Július 22., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 23., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 23., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Július 23., szombat, 19 óra
A Hampshire Megyei Ifjúsági Zenekar 
koncertje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 24., vasárnap
Zsuzsi születésnapja: már 134 éves Zsuzsi Erdei 
Vasút!

O Július 23., szombat, 20 óra
André Rieu koncertjének élő közvetítése 
egyenesen Maastrichtból, az Apolló moziban.

Harcsa Veronika is fellép zenekarával, a BinJippel a debreceni dzsessznapokon





3028 O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Augusztus 1–5.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Augusztus 2., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről a 
Debreceni Ifjúsági Házban.

O Augusztus 2., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi  a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Augusztus 2., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 2., kedd, 20 óra
Hernádi pont. Hernádi Judit zenés estje az 
Orlai Produkciós Iroda előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 3–28.
Kötőanyag nélkül. A pasztellfestés nagy-
jai. Kiállítás a Kölcsey Központban.

O Augusztus 3., szerda, 10 óra
Te is lehetsz kalóz! – szünidei kalandozás 
játékkal, mesével és kézműveskedéssel a Méli-
usz Könyvtárban.

O Augusztus 3–7.
Programok a digitális planetáriumban, az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Augusztus 4–7.
Debreceni Bor- és Jazznapok a Nagyerdőn. 
(Békás-tó)

O Augusztus 4., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! – társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Augusztus 4., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 4., csütörtök, 20 óra
Jazzmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don: Whiplash.

O Augusztus 5-27.
Kiállítás Nagy Sándor Zoltán grafikáiból a 
Sesztina Galériában.

O Augusztus 5., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az 
Ifjúsági Házban.

O Augusztus 5., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 5., péntek, 21 óra
Jazzmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don. Bird – Charlei Parker élete.

O Augusztus 6., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Augusztus 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 6., szombat, 20.30
Jazzmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don: Ray.

O Augusztus 6., szombat, 23.30
Jazzmozi a Nagyerdei Szabadtéri Színpa-
don: Amy – Az Amy Winehouse-sztori. 

O Augusztus 7., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 8–17.
Klasszikus Gitárosok Debreceni Találko-
zója a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt teremében.

O Augusztus 8–12.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Augusztus 8., hétfő, 20 óra
A pofon egyszerű, avagy egy szerencsés 
néző viszontagságai. A L’art pour l’art elő-
adása a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 9., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egész-
ségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az 
Ifjúsági Házban.

O Augusztus 9., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 9., kedd, 20.30
Csinibaba: filmvetítés a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 10., szerda, 14.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 11., csütörtök, 10 óra
Játssz velünk! - társasjátékklub a család 
minden tagjának a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 11., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

Töttös Kata festőművész kiállítása 
– Sesztina Galéria, június 25-ig

Klárisok a nyakadon. Nagy Ferencné népi 
gyöngyfűzései 
– Józsai Fiókkönyvtár, július 29-ig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:
Őseink hite 
– kiállítás a Szent Anna-Székesegyházban.

Álmodó magyarok – Történetek Debrecen 
irodalmából. 
Állandó kiállítás a Debreceni Irodalom Házában, 

a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban.

Az antikvitás arcai a Munkácsy-teremben. 
Válogatás a Déri Múzeum antik gyűjteményeiből 

és a római császárkor korai időszakából 
származó barbár temető régészeti leleteiből.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O Augusztus 11., csütörtök, 20 óra
Terrence McNally: Ketten egyedül. New 
York-i duett egy részben, a Thália Színház elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

ELŐZETES:

O Augusztus 13., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Augusztus 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 13., szombat, 18 óra
Kaláka együttes koncertje. A Lurkó Liget 
nyitóbulija: a Kaláka Együttes Három székláb-
koncertje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Augusztus 14., vasárnap, 20 óra
Frank Sinatra – A hang. Egy életmű dalban 
és táncban, az ExperiDance Production és a 
Békéscsabai Jókai Színház közös előadásában, a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 15–19.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Augusztus 15–19.
A Kodály Filharmónia Debrecen hangver-
senye; A Debrecen Helyőrség Zenekar és Gájer 
Bálint koncertje; Made in Hungária – a Csoko-
nai Színház előadása; Világ virágai – nemzetkö-
zi táncgála; P.A.S.O. koncertje a Kossuth téren.

O Augusztus 18–20.
3D mapping – fényfestés; tűzijáték, utca-
bál, Freddie-koncert az Egyetem téren.

O Augusztus 20., szombat
Örömünnep – Karneváléj a Nagyerdei 
Stadionban.

O Augusztus 22–26.
Zoológiai szaktábor az állatkertben.

O Augusztus 26., péntek
Állatkertek éjszakája az állatkertben.
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A Nagyerdőben 17 hektáron 
elterülő Kultúrpark területe több 
mint húsz éve természetvédel-
mi oltalom alatt áll. Nemcsak 
az állatkert lakói vagy a Vidám-
park kínálta látványosságok 
miatt érdemes itt sétát tenni, 
hanem a folyamatosan bővülő, 
jelenleg 600 fajból és fajtából 
álló növénygyűjtemény miatt is. 
A helyi és a hazai növényeken 
kívül dekoratív, idegenből szár-
mazó fajokkal is találkozhatunk 
itt: például szecsuáni ma-
mutfenyővel, japán banánnal, 
ravennai tollfűvel és amerikai 
ámbrafával. n
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Debrecen önkormányzata az 
5–11. évfolyamos tanulók részére 
10 hónapon keresztül havi 10 ezer 
forint pénzbeli támogatást nyújt, 
amennyiben a tanuló tanulmányi át-
laga eléri a 4,5-et, és Magyarország 
vagy a szakminisztériumok által 
meghirdetett országos tanulmányi 
verseny döntőjében az első 10 helye-
zés valamelyikét, illetve nemzetközi 
vagy országos szakszövetségi sport-
verseny vagy diákolimpia, művészeti 
verseny, vetélkedő döntőiben az első 
6 helyezés valamelyikét érte el, s a 
családjában az egy főre számított 
havi jövedelem nem haladja meg a 
71 250 forintot.

A kérelmet formanyomtatvá-
nyon lehet benyújtani az oktatási 
intézményekben június 16. és  június 
30. között. A nyomtatvány besze-
rezhető az oktatási intézményben 
vagy letölthető a www.debrecen.hu 
honlapról az Ügyintézés / Papíralapú 
/ Szociális ügyek menüpontból. 

További felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatala szociális osztályán 
az 517-759-as vagy az 517-770-es 
telefonszámokon kérhető. n

Itt a nyár, a jó idő, a nyaralás, 
pihenés időszaka. Legtöbbünk 
ilyenkor szinte menekül otthonról, 
vidékre a rokonokhoz, vízpartra 
hűsölni, külföldre a szürke, mun-
kás hétköznapok elől. Pedig nem 
is gondolnánk, hogy itthon, Ma-
gyarországon is mennyi gyönyörű, 
felfedezni való hely van, sőt, 
sokan épp Debrecent választják 
nyaralásuk úti céljává. 

Ha mi magunk nem is turis-
taként tekintünk városunkra, 
biztosan vendégül látunk néha 
egy-egy barátot, ismerőst, 
rokont, akinek szívesen muto-
gatjuk kedvenc helyeinket, a 
színes épületekkel, hangulatos 
terekkel övezett belvárost vagy 
a csodálatos Nagyerdőt. Akár 
mi magunk szeretnénk jobban 
megismerni Debrecent, elmen-
ni egy-egy jó programra, akár 
vendéget fogadunk, a program 
tervezéséhez ideális kiinduló 
pont a belváros szívében, a régi 
városháza árkádjai alatt található 
Tourinform-iroda, ahol ingyenes 
városkalauz, térkép, programma-
gazin, kölcsönözhető kerékpár és 
ajándéktárgyak színes választéka 
várja a vendégeket. A betérők 
nem csak a városról, a helyi ren-
dezvényekről, de további hazai úti 

irány Debrecen!

célokról is naprakész információt 
kaphatnak az irodában, de akár 
belépőjegyeiket, fesztiválbérle-
tüket is gyorsan, sorban állás és 
kezelési költség nélkül megvá-
sárolhatják. Aki szeretné új, friss 
szemmel megismerni otthonát, 
Debrecent, vagy megmutatni azt 
vendégeinek, itt hagyományos 
vagy alternatív városnéző sétára 
is befizethet. 

A Tourinform-iroda hétköznap 
9-től 17 óráig, szombaton 9-től 
13 óráig várja a vendégeket a 
belvárosban, míg a Nagyerdőn a 
Nagyerdei Víztorony információs 
pontja nyúlt további felvilágosí-
tást, és – természetesen – külön-
leges élményeket, a falmászási 
lehetőségtől a kölcsönözhető 
elektromos riksákon át a péntek 
esti koncertekig és vasárnapi 
családi piknikekig. n

Növénykert 
különlegességekkel

támogatja a város  
a tehetségeket

http://www.debrecen.hu/
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Idén nyáron is a szokásostól eltérő nyitva 
tartással várják a betérőket a művelődési, 
közművelődési intézmények.

belvárosi közösségi ház
Debrecen, Kossuth u. 1.
Tel.: (52) 413-939 
belvarosikh@debrecenimuvkozpont.hu
Hétfő–péntek: 10–18 óra
 
csapókerti közösségi ház
Debrecen, Süveg u. 3.
Tel.: (52) 411-016; (52) 541-321
csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu
június: hétfő: 12–20, kedd–péntek: 
9–21 óra
július–augusztus: hétfő, kedd, csü-
törtök: 8–16, szerda, péntek: 8–18 óra

homokkerti közösség ház
Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.
Tel.: (52) 535-166; (70) 933-9915
homokkertikh@debrecenimuvkozpont.hu
június 27.– augusztus 12.: 
hétfő–péntek: 8–16.30 
Augusztus 15–31.: zárva 

Újkerti közösségi ház
Debrecen, Jerikó u. 17–19.
Tel.: (52) 439-866; (30) 756-9265
ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu 
június 20.–július 29.: hétfő–péntek: 
8–16 óra
Augusztus 1–12.: zárva
Augusztus 15.–szeptember 9.: 
hétfő–péntek: 8–16 óra

józsai közösségi ház
Debrecen-Józsa,  
Szentgyörgyfalvi u. 9. 
Tel.: (52) 386-137; (30) 566-0252 
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 
június 18.–augusztus 5.:  
hétfő–péntek: 10–18 óra
Augusztus 8–27.: zárva 

kismacsi közösségi ház
Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 16.
Tel.: (52) 716-698; (30) 566-0252
kismacskh@debrecenimuvkozpont.hu  
június 20.–augusztus 7.:  
hétfő–péntek: 10–18 óra
Augusztus 8–28.: zárva

nagymacsi közösségi ház
Debrecen-Nagymacs,  
Kastélykert u. 39.
Tel.: (52) 217-171; (20) 338-5046
nagymacsikh@debrecenimuvkozpont.hu
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 10–18, 
szerda: 12–20 óra; páros hét szombat: 
10–18; vasárnap, páratan héten 
szombaton és páros hét hétfőn: zárva. 
Augusztus 22–28.: zárva
 
ondódi közösségi ház
Debrecen-Ondód, Kádár-dűlő 61/C
Tel.: (30) 824-8969
Kedd–szombat: 14–18 óra
Augusztus 22–28.: zárva
 
tímárház
Debrecen, Nagy Gál István u. 6. 
Tel.: (52) 321-260; (30) 618-9767
timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
június 27.–augusztus 8.:  
hétfő–péntek: 8–16 óra
Augusztus 11-től: kedd–péntek: 
10–17 óra, szombat: 10–14 óra,  
vasárnap, hétfő: szünnap.

honvédtemető és mauzóleumi 
emlékhely
Debrecen, Honvédtemető u. 36. 
Tel.: (52) 342-668
Nyitva: mindennap 8–18 óráig

bővebb információ a Debreceni 
művelődési központban kérhető. 
4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
Tel./fax: (52) 413-939
dmk@debrecenimuvkozpont.hu

nyáron így lesznek nyitva

mailto:csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu


Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén 
évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
röm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a 
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

o KErTész MiHáLy-TErEM
Június 16–22. 16 órától és 18 órától szenilla nyomában 

(18-án és 19-én 14 órától is)

Június 16–22. 20.15-től  központi hírszerzés

Június 23–29. 15.30-tól  szenilla nyomában 
(25-én és 26-án 13.30-tól)

Június 23–29. 15.30-tól és 18.15-től  A függetlenség napja:  
 feltámadás

Június 30.–július 6. 15.30-tól és 20 órától A függetlenség napja:  
 feltámadás

Június 30.–július 6. 18 órától  szenilla nyomában 
(2-án és 3-án 13.30-tól is)

o soós imre-terem
Június 16–22. 15.30-tól  Warcraft: A kezdetek 

(18-án és 19-én nincs)

Június 16–22. 17.45- től  mielőtt megismertelek 
(18-án és 19-én 13.45-től)

Június 16–22. 20 órától  szemfényvesztők 2. 
(18-án és 19-én nincs)

Június 23–29. 18.15- től  szenilla nyomában

Június 23–29. 15.45-től  szemfényvesztők 2.

Június 23–29. 20.15-től  központi hírszerzés 
(25-én és 26-án 13.45-től)

Június 30.–július 6. 15.15-től és 20.30-tól  tarzan legendája

Június 30.–július 6. 17.45-től  mielőtt megismertelek 
(2-án és 3-án 13.15-től is)

o Deésy alFréD-terem
Június 16–22. 17.45-től  központi hírszerzés 

(18-án és 19-én 13.15-től) 

Június 16–22. 20 órától  Démonok között 2.

Június 23. 19.45-től  szemfényvesztők 2.

Június 23-29. 15.30-tól  központi hírszerzés

Június 23–29. 17.45-től  mielőtt megismertelek

 (25-én és 26-án 13.15-től) 

Június 24–29. 19.45-től  neon Démon

Június 30.–július 6. 15.45-től  szenilla nyomában

Július 1–6. 17.45-től  csodálatos boccaccio

 (2-án és 3-án 13.15-től is) 

Június 30.–július 6. 20.15-től  neon Démon

A Függetlenség Napja 2

Az idei nyár sem múlhat el a szokásos akcióvígjáték 
nélkül, amiben ezúttal Dwayne Johnson, a Szikla 
borzolja majd a kedélyeket. A gimnáziumi osztály 
egykor halálra szekált lúzere halálos CIA ügynök-
ként bukkan fel az évfolyam találkozóján. Azt állítja, 
hogy egy szigorúan titkos ügyön dolgozik, és segít-
séget kér a suli egykori nagymenőjétől, aki mára a 
régi szép időket visszasíró könyvelővé szürkült. Ám 
mire a megfontolt aktakukac rájön, mibe is rángat-
ták bele, már túl késő kiszállni...

Húsz évvel Roland Emmerich nagy sikerű sc-fije 
után az idegenek újra támadnak. Alapvetően mindig 
is sejtettük, hogy így lesz. Tudtuk, hogy visszajön-
nek, mert szükségük van a világunkra, és tudják, 
hogy hatalmas technikai fölényük segíti őket. Arra 
viszont nem készülnek, hogy az űrből érkezett 
támadó járművek roncsai elképesztő tudáshoz 
segítették az emberiséget. Ám mindez kevés olykor: 
ismét csupán néhány bátor férfin és nőn múlik, 
hogy megmentsék az emberiséget.

A Disney-Pixar egyik legjobban várt animációs 
filmje a nagy sikerű Némó nyomában folytatása. 
Az aranyhal-memóriájú kék halacska elindul, hogy 
válaszokat találjon a múltjával kapcsolatos kérdé-
sekre. Kicsoda ő? Kik a szülei? Miért nem emlékszik 
semmire? És vajon hol tanult meg ámbrásul? Útja 
során barátai Marlin és Némó is elkísérik ebben a 
varázslatosnak ígérkező moziban, ami minden bi-
zonnyal a felnőttek szívébe is belopja majd magát.

Szenilla nyomában

Központi hírszerzés

Filmek az Apollóban

Júniusi filmkavalkád
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– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
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talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
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tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
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Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket július 1-éig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a Debrecen TV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a  
Debrecen Televízió filmjéből,  

a Büszkébben tűrni másnál című alkotásból 
sorsolunk ki két DVD-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Grósz Zsuzsanna (Pac utca) 
Dr. Balogh Zoltán (Vargakert utca)
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o bor, DzsEssz, béKás-Tó. Ismét a zene és 
a gasztronómia lesz a főszereplő a Nagyerdőben 
augusztus 4. és 7. között. A legrégebbi folyamato-
san működő hazai dzsesszfesztivál, a 45. Debreceni 
Jazznapok és a sorrendben immár 17. Borkarnevál 
fúziójának igazi nyertese a közönség lesz. Három 
színpadon lépnek fel a muzsikusok, mellettük pedig 
18 borvidék mintegy 70 hazai hazai családi borásza-
tának kínálatával találkozhat a közönség.  
A rendezvényt – melyen bemutatkozik az egykor 
Debrecen szőlőskertjének tartott Érmellék – csütör-
tökön 16 órától éjfélig, pénteken és szombaton déltől 
éjszaka fél 3-ig, vasárnap déltől 22 óráig. Látogat-
hatja a közönség. A rendezvények ingyenesek. n

o rEnDHagyó géMKapcsozás. Szokatlan 
módon mutatja be a kollekció egy részét az Antal–
Lusztig-gyűjtemény GÉM / GAME-kapocs címen futó 
kiállítása. A gyűjtemény kurátora, Nagy T. Katalin 
művészettörténész képzőművészeket, költőket és 
írókat kért fel, hogy válasszák ki a gyűjtemény 
egy-egy darabját, és azt „gémkapcsozzák meg” egy 
régebben vagy újabban készült művükkel. A „gém-
kapcsozás” eredményeképpen műpárok születtek.  
A képzőművészek közül sokan olyan művészt válasz-
tottak, akitől fiatalon tanultak, vagy akit tiszteletbeli 
mesternek tartanak. Így került egymás mellé, pél-
dául, Barcsay Jenő és Maurer Dóra, Ferenczy Noémi 
és Lovas Ilona, Markó Károly és Szurcsik József 
egy-egy műve. A kiállítás „hallható” alkotásokat is 
felsorakoztat; Aba-Novák Vilmos művét Markó Béla, 
Tóth Menyhértét Jász Attila, Palkó Tiborét Áfra János 
látja el egy-egy költeménnyel. n
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