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Augusztusi varázslat
Meghatározó gyermekkori élményem, hogy 20-án 
mindig vendégségbe jöttek hozzánk. Keresztszülők, 
nagyszülők, unokatestvérek érkeztek megnézni a vi-
rágkarnevált, és ilyenkor alkalmi panzióvá vált a Csapó 
utcai lakásunk. Napokig véletlenül se aludt senki a saját 
ágyában. Mi, „cívis bennszülöttek” voltunk a szerencsé-
sek, hogy nálunk ilyen színes, virágos látványosság is 
van. S így mi – házigazdaként – egy kicsit mindig többet 
tudtunk a Szent Koronáról, az államalapításról és Szent 
Istvánról is.

Az utóbbi években már karneváli hétre bővült a 
városi programok sora. Idén pedig – utalva Debrecen 
2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázatára – a 
szervezők 23-áig hosszabbították meg a programso-
rozatot. Cseh sörkert, fények éjszakái, tündérkert és 
karneváléj – csak néhány, ami hirtelen eszembe jut 
a programkavalkádból. Én a fényfestők produkcióját 
várom leginkább: idén a Nagytemplomra vetítenek majd 
a káprázatos 3D-technológia segítségével. S, persze, 
várom a megunhatatlan virágkarnevált is, amire idén 
egy 20 méteres dália-szörnyeteg is hivatalos.

Ahogy telnek velem az évek, mindinkább lenyűgöznek 
a virágkocsikat kísérő zenészek, táncosok, művészeti 
csoportok produkciói, mely mögött hetek, hónapok mun-
kája van. Betonon, salakon, 36 fokos hőségben masíro-
zó, mazsorett-botokat forgató lányok, mellényes-mentés 
néptáncos fiúk verejtéke. Százszor elpróbált, csiszolga-
tott mozdulatsorok, koreográfiai megoldások.

Amikor 20-án nézzük őket és tapsolunk nekik, gon-
doljunk erre is. Nélkülük ugyanis – 1966 óta – biztosan 
nem működne a debreceni virágkarneváli varázslat.
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Nagyszabású, visszatekintő cso-
portos kiállítás nyílt a Medgyessy 
Ferenc Képzőművészeti Kör és 
Szabadiskola 70. évfordulója al-
kalmából a Belvárosi Galériában.

Az 1947-ben létrehozott első 
debreceni Képzőművészeti Sza-
badiskola (mely 1967-től vette 
fel Medgyessy nevét) legfőbb 
feladatának tekintette Hajdú-Bi-
har megye és Debrecen vizuális 
kultúra területén tapasztalható 
hiányainak csökkentését és a 
képzőművészet ún. „szabadmű-
velődés” keretei között történő 
oktatását, népszerűsítését. 

A kör a kezdetben különböző 
helyszíneken folytatott tanfolya-

mi, szakköri órákon túl évtize-
deken át nyári alkotótelepeken 
is sikeresen fogta össze a helyi 
amatőr mozgalmat, melynek 
tagjai a későbbiekben javarészt 
hivatásos alkotóvá válva folytat-
ták (és folytatják ma is) tevékeny-
ségüket – idézi fel Tarnóczi József 
festőművész, a Medgyessy Ferenc 
Képzőművészeti Kör vezetője.

A kiállítás felmutat jellemző 
műveket a szabadiskola különbö-
ző korszakaihoz tartozó fonto-
sabb tanárainak munkásságából, 
másrészt a kör tagságából kine-
velődött hivatásos képzőművész 
réteg professzionális munkáiból is 
válogat. n

Kezdetek, mesterek, stúdiumok

Idesüss a Figurásra!
Ismét kapunyitóra készül a 
Vojtina társulata. Augusztus 27-
én 10-től 13.30 óráig a Nagy-
templom mögötti Emlékkertbe 
várják a közönséget.

10-től a Duó Trió lép fel, 
10.15-kor kezdődik az Árgyélus 
Meseszínház Teremtésmeséje, 
Écsi Gyöngyi előadásában. 11-től 
a következő évad produkcióiból 
kapunk ízelítőt, lesz bábkészítés, 
hang-zörej játékok, játékszőnyeg, 
körtánc.

Jegyek a programra a Vojtina 
bábszínház pénztárában váltha-
tók augusztus 22-étől. n

Aranyláz
Különleges kiállítást rendezett 
a Déri Múzeum a bukaresti 
Román Nemzeti Történeti Mú-
zeum segítségével a Románia 
területén a 19–20. században 
előkerült, az őskortól a korai 
középkorig származó arany- és 
ezüstkincsekből.

Ilyen jelentőségű és ér-
tékű külföldi kiállítási anyag 
eddig egyetlen magyar vidéki 
múzeumba sem érkezett. A 
kiállításon szereplő tárgyak, 
leletegyüttesek Magyarország, 
a Kárpát-medence, sőt Európa 
ős- és kora történetének 
olyan kiemelkedő emlékei és 
forrásai, melyek jelentős része 
eddig nem hagyta el Románia 
területét. A kiállítás rendezé-
sét az tette lehetővé, hogy a 
tárgyak összértékére, több tíz-
milliárd forintra mind a román 
kormány, mind Magyarország 
kormánya állami garanciát 
vállalt. Az összesen 1065 
tárgyat számláló kiállítás a 
Déri Múzeum Zoltai Termében, 
Galériájában és Kupolatermé-
ben kapott helyet.

A kincseket október 15-éig 
nézhetik meg a látogatók. n
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Virágok, karneválok, találkozások, emlékek

A város emblematikus rendezvé-
nyéről, az ezreket megmozgató 
és tízezreket vonzó Debreceni 
Virágkarneválról a fő- és mel-
lékszereplők nagy tömegeinek 
vannak személyes emlékei. Ezek 
közül villantunk fel néhányat.

Elmaradhatatlan fellépője a 
virágkarneváli felvonulásnak a 
Debreceni Hajdú táncegyüttes, 
amely a kezdetektől fogva aktív 
résztvevője a forgatagnak. Az 
együttes 1963-ban Svájcban járt; 
meghívásuk egyik célja éppen az 
volt, hogy az ottani virágkarne-
vált nézzék meg. Béres András, 

a csoport akkori vezetője már a 
hazafelé tartó úton felvetette, 
hogy ilyet Debrecenben is kellene, 
lehetne szervezni. És lőn: 1966-
ban rendezték meg Debrecenben 
az első valódi virágkarnevált. 
Akkor, persze, még szerényebb 
körülmények között, kevesebb 
kompozícióval és résztvevővel 
zajlott a program.

Népszerű a tekerj a virágkar-
neválra! program is. Talán keve-
sen tudják, hogy az ötletét egy 
1900-ban készült archív fénykép 
adta, amely virágokkal díszített 
kerékpárosok menetét örökítette 
meg. Az esemény a kerékpáros 
közlekedést is  népszerűsítette. 
A részvételt egy feltételhez kö-
tötték: a kétkerekűt virágokkal 
kellett feldíszíteni. Így van ez a 
mai napig is! 

Ma már nem is kétséges: igazi 
reneszánszát éli Debrecen és 
Nagyvárad kapcsolata. Az 
„újkor” igazi kezdetét jelentette, 
amikor 2005-ben az augusztus 
20-i virágkarnevál másnap Vára-
don folytatódott; első alkalommal 
ekkor hozták össze hathatós deb-
receni segédlettel a rendezvényt. 
A siker nem is maradt el. 

– Nagy öröm ez nekünk – 
mondta Bíró Rozália, Nagyvá-
rad akkori alpolgármestere –, 

mert korábban a testvérvárosi 
szerződés csak két papír volt, 
ami az illetékes önkormányzatok 
fiókjaiban hevert. De most, hála 
a cívisváros vezetőinek, egyre 
inkább sikerül tartalommal meg-
tölteni a kereteket.

Nos, azokat a bizonyos kere-
teket azóta is folyamatosan töltik 
az arra illetékesek. 

A Galiba-fesztivál a virágkar-
nevál legfrissebb találmányai 
közé tartozik. A gyerekek remek 
hangulatú menete mindig sok 
nézőt vonz a főtérre. Szabó Gyula 
önkormányzati képviselő, az Ep-
reskerti iskola igazgatója – igazi 
pedagógusként –2014-ben úgy 
érezte, neki is a gyerekek között 
van a helye. Vasutas egyenruhás 
szereplése az egyik legnagyobb 
sikert aratta.

Idén is a riói karnevál hangulatát 
idézik meg a Feeling tánc és 
Mazsorett egyesület táncosai, 
zenekarral, sok új táncelemmel és 
káprázatos szamba fejdíszekkel. 
Takács-Pántya Barbara művészeti 
vezető elmondta: ők már régóta 
állandó résztvevői a karneválnak 
– ő maga jól emlékszik azokra 

Ráckevei Anna, a Csokonai 
Színház igazgatója már két 
alkalommal is volt zsűritag 

a virágkarneválon. Először a 
nyolcvanas évek végén, és ez 

igencsak emlékezetesen alakult 
számára. Virágkosárnak kialakí-

tott ülőkéken helyezték el őket 
ugyanis a stadionban, a művész-
nőt pedig a műsor kellős közepén 
méhek támadták meg. Így aztán 

a közönség azt láthatta, hogy 
folyamatosan ki-be ugrál a helyé-

ről. Szerencsére azonban nem 
történt baleset…
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Emlékeznek még arra, amikor az 
volt a hír, hogy „gazdagabb tarta-
lommal és új, modern arculattal 
jelentkezik a Dehir.hu”? Az akkor 
másfél éves hírportál jelentős 
átalakításon esett át 2011 őszén. 
Bizony, lassan hat esztendeje már, 
hogy megújítottuk a Dehirt, mely 
ma a cívisváros vezető hírpor-
tálja: sok tízezer olvasót lát el 
hírekkel, cikkekkel, fotókkal, vide-
ókkal. Az „átszabás” igen sikeres 
volt, mivel olvasóink jelentős része 
szereti a Dehir jelenlegi dizájnját 
letisztultként jellemzi ma is. 

Ennek ellenére az internet, 
a média világában időről időre 
szükség van a megújulásra. 

augusztus 15-én  

új 
dehirrel  

jelentkezünk. 

Milyen lesz? Látványos és kor-
szerű. Ami jó volt, azt megtart-
juk, ahol szükségesnek ítéltük, 
ott csiszoltunk, finomítottunk, 
igazítottunk. 

Új arculatot kap a

az új hírportálnál a jelenlegi-
nél lényegesen több és válto-
zatosabb hirdetési felületet 
alakítottunk ki, többek kö-
zött felpattanó ablakban, és 
videó előtt is van lehetőség 
hirdetéseket elhelyezni.

Figyelembe vettük azt, hogy 
egy hírportálnak minden eszkö-
zön (személyi számítógép, tablet, 
mobiltelefon) arra optimalizáltan 
kell megjelennie. Még több (és 
aminek a látogatóink bizonyára 
örülni fognak: jóval méretesebb) 
képpel dolgozunk majd, és to-
vábbra is sok videónk lesz.

A Médiacentrum Debrecen hír-
portáljának stábja változatlanul 
arra törekszik, hogy gyors, pontos 
és hiteles információkkal lássa el 
az olvasókat. Mi izgalmas, pörgő 
és nagyon sokféle tartalmat kíná-
lunk mindenkinek, akit érdekel, mi 
történik Debrecenben. 

Mindig aktuális. Ez a Dehir.hu. 
A debreceni hírportál.

Virágok, karneválok, találkozások, emlékek

az időkre is, amikor táncos-
ként ropta a régi Nagyerdei 
Stadion salakján. Minden évben 
igyekeznek va la mi újdonsággal 
meglepni a közönséget; így lesz 
ez most is. Sok szép emléket 
őriz, de a legelképesztőbb egé-
szen friss: 2015-ös. Akkor ször-
nyű  időben, szakadó esőben 
csinálták végig kicsi és nagy 
táncosai a –  többi résztvevő-
vel együtt – a karnevált, és a 
Feeling meg is nyerte a maga 
kategóriájában a versenyt.  
De Barbarának nemcsak emi-
att emlékezetes ez a nap: ekkor 
született meg a kislánya... n
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O pipeRe és NyáRbúcsúztAtó. Nyáron sincs szünet az Agórában. 
Augusztus 12-én és 13-án Smink és pipere természetesen című 
programjukra várják az érdeklődőket, szeptember 2-án és 3-án pedig 
Nyárbúcsúztató című rendezvényükre. A jegyárakról, a nyitvatartásról, 
a csoportos látogatás lehetőségeiről érdemes a tudományos 
élményközpont honlapján tájékozódni: www.agoradebrecen.hu n

O A zoNGoRA ReNeszáNszA. 
A legkedveltebb zongoraművek-
ből válogatott egy estére valót 
Bogányi Gergely. Szeptember 
12-én 19.30 órától a Kölcsey 
Központban Beethoven, Schubert 
és Liszt művei nyitják a Kodály 
Filharmónia Debrecen idei szezon-
ját. A bérletvásárlók a soroza-
tokban szereplő tíz hangverseny 
mellé maguk választhatják ki a 
tizenegyediket a Kodály Kórus öt 
kamarahangversenye közül.  
A koncertekre jegyek szeptem-
bertől válthatók – már ha lesznek 
még, hiszen a Kodály Filharmónia 
sorozatai annyira népszerűek, 
hogy a bérletes hangversenyekre 
jegyek csak rendkívül korlátozott 
számban maradnak. n

Hajdu Szabolcs filmjei
Az új filmes generáció egyik legeredetibb 
alkotójától, a debreceni születésű Hajdu 
Szabolcstól láthatnak az érdeklődők egy-
egy kiemelkedő alkotást a b24 Galéria 
udvarán három napon át, sötétedés után. 
Ezt a sorozatot a házas- és alkotótársa-
kat középpontba állító bensőséges hangú 
beszélgetés vezeti fel augusztus 17-én 
20 órától. Aznap este 21 órától a Fehér 
tenyér, 18-án a Bibliothéque Pascal, 
 19-én az Ernelláék Farkaséknál című fil-
meket vetítik. A programsorozat ingyene-
sen látogatható! n

O szeRtáR. Ulrich Gábor, 
a Balázs Béla-díjas magyar 
animációsfilm-rendező, gra-
fikus ezúttal térbeli mun-
kákat is bemutat, melyek 
szervesen kapcsolódnak a 
kétdimenziós műveihez, az 
olykor megdöbbentő, elbor-
zasztó alakokhoz. Tárlata a 
Sesztina Galériában nyílik 
augusztus 18-án. n

O ReceptoRok. Jártak már olyan tárlaton, ahol zseblámpával kellett világítani, és 
a szobrokat meg is lehet tapogatni? Ahol hallani, szagolni is lehet a műveket? Kozári 
Hilda képzőművész és Nagy T. Katalin művészettörténész közös válogatása a Modemben 
különleges, érzékszervi kapcsolatot teremt a gyűjtemény, a kortárs művek és a kiállítás 
látogatói között.  (Fotó: Lukács Tihamér)
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 2., 18 óra Győri Audio ETO KC – DVSC-TVP
 9., 17 óra Kecskeméti NKSE – DVSC-TVP
 15., 18 óra DVSC-TVP – Siófok KC

Szeptember

Már javában tart a DVSC-TVP csapatában 
felkészülése az új szezonra. Ilyenkor nagy 
figyelem hárul a frissen érkezettekre. 

Tone Tiselj vezetőedző a bemutatásuk-
kor hangsúlyozta, főként támadásban 
segíthetnek sokat, alapvetően a szemé-
lyiségük volt a legfontosabb szempont, 
amikor szóba került a leigazolásuk. 

Először a csapat történetének első 
skandináv játékosát, Lotte Grigelt je-
lentették be a klub vezetői. A 71-szeres 
dán válogatott irányító az Esbjergnél 
kezdte pályafutását, mellyel 2014-ben 
eljutott az EHF-kupa döntőjéig, és Rosz-
tovból érkezett Debrecenbe. A 25 éves 
játékos két évre kötelezte el magát a 
DVSC-hez. A szőke irányító elmondta, új 
kihívásokra vágyott, és mivel tudja, hogy  
hazánkban egyre erősebb a bajnokság, 
ez nagy lehetőséget nyújthat neki a még 
szebb sikerek elérésére. 

– Szeretném tapasztalatommal, 
rutinommal hosszú távon segíteni a 
csapatot. A másik szempont számomra a szurkolók 
voltak. Láttam videót róluk, elvarázsolt a közeg, a 
hangulat, az atmoszféra… – hangsúlyozta Grigel, 
aki hamar a drukkerek kedvencévé válhat.

Az izlandi beálló, Arna Sif Pálsdottir szintén 
egy új országot képvisel majd a Loki történelmé-
ben. Ő már kilenc éve külföldön játszik; eddig dán, 
és francia csapatoknál kézilabdázott. A játékos 
elmondta: egy ideje már figyelni kezdte a magyar 
bajnokságot, mert látta, hogy rendkívüli mértékben 
fejlődik.

– Tone Tiselj elképzelése arról, hogy mit vár tő-
lem, nagyon tetszett, így örömmel mondtam igent. 
Profi körülmények vannak Debrecenben minden 
értelemben. Jól érzem magamat a városban, a 
lányokkal megtaláltam az összhangot; úgy gondo-
lom, hogy közösen nagyot alkothatunk – hangsú-
lyozta a toronymagas beálló, aki védekezésben is 
jelentős szerephez juthat.

A BL-győztes Győrből érkező Hársfalvi Júlia 
elmondta: egyéni fejlődése miatt jött Debrecenbe 
játszani, hogy a válogatottnál is számíthassanak 
rá, ugyanis itt több játéklehetősége lehet, mint a 
világ legjobb csapatában. 

– Nagyon örülök, hogy a nemzetközi porondon 
is megmutathatom magam. Szerintem az a legfon-
tosabb, hogy a csapat a pályán és azon kívül is 
összeálljon – nyilatkozta a fiatal szélső.

Sikeréhes játékosok érkeztek a Lokiba

Hajduch Csenge azért igazolt a Lokihoz, mert 
szerette volna magát kipróbálni új közegben.  
Új lehetőségekre vágyott, különösképpen arra, 
hogy végre ne „kényszerszélsőként”, hanem eredeti 
posztján, átlövőben számítsanak rá. 

– Szeretném bebizonyítani, hogy jó játékos va-
gyok; erre és a fejlődésemre a DVSC kiváló lehet.  
A csapat jó, a lányok kedvesek, befogadóak, a 
légkör családias. Komolyan mondom, mintha haza-
jöttem volna – hangsúlyozta a játékos, aki terheket 
vehet le Anna Punyko válláról. 

A feltörekvő román kézilabda nagy tehetsége, 
Madalina Zamfirescu elsőként Tone Tiselj személyét 
említette meg ide igazolása okaként. A játékos úgy 
véli, előrelépés lehet a pályafutásában, hogy itt 
játszhat. „Mada” azt sem mulasztotta el megemlí-
teni, hogy hallott a legendás Loki-szurkolókról is.

Román Dorina hazatért Debrecenbe. A fiatal 
tehetség Román Dorina Gyöngyösön született, innen 
került hatodikos korában Debrecenbe, hogy a DSC-SI 
kézilabdázója legyen. Tehetségére a Nemzeti Kézi-
labda Akadémiánál is felfigyeltek, így a középiskolát 
már az akadémia keretein belül kezdte el. Nyáron 
pedig már profi játékosként tért vissza a Lokihoz. 

A szélrózsa minden irányából jöttek tehát Deb-
recenbe az új lokisták, akit bíznak benne, hogy a 
régiekkel együtt jó csapatot fognak alkotni.

G.Gy.

Hajduch Csenge, Lotte Grigel, Arna Sif Pálsdottir, Hársfalvi Júlia és  
Madalina Zamfirescu (balról-jobbra)

Új kihívások, 
nagy lehetőségek!
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Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik Hajdú-Bihar 
egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű, évente 
visszatérő sportrendezvényét, a 21. Eötvös Kupa 
röplabdatornát. A megyeszékhely mellett a testvér-
város Nagyvárad, valamint Balmazújváros, Derecske, 
Kaba, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás is otthont 
ad a küzdelmeknek.

A kezdetektől mostanáig összesen 44 ország-
ból vettek részt játékosok a versenyen – az idén 
is számos nemzeti válogatott, sportegyesület, 
iskola indít csapatot a 20 esztendő alatti kor-
osztályok vetélkedőjén. Ismét bővül a részt vevő 
országok köre: a szervezők strandröplabda-pá-
rosokat várnak – többek között – Vanuatuból, 
Tanzániából és Macedóniából. Több egzotikus 
visszatérő résztvevő is lesz; ismét jönnek a tavaly 
nagy népszerűségnek örvendő kenyai válogatott 
strandröplabdások és egy kínai teremcsapat is 
újra Debrecenbe látogat.

A nyár végi röplabdás fieszta a strandröpisek 
versenyével indul, augusztus 21-én. A hölgyek hat 
kategóriában Hajdúnánáson, az urak három cso-
portban Hajdúböszörményben versenyeznek.

Nyár végi röplabdás fieszta

Egy kínai teremcsapat újra Debrecenbe látogat

Az augusztus 25–27. között tartó teremröplab-
da-tornán – a debreceni helyszíneken kívül – több 
hajdú-bihari városban is lesznek csoportmérkőzé-
sek: Balmazújvároson, Derecskén, Kabán, valamint 
Nagyváradon is. n

Bővebb információk a verseny honlapján: 
http://eotvoscup.fw.hu

Ötvenmillió forint vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatást ad a 2018. évi költségvetésében a deb-
receni önkormányzat a Debreceni Hoki Klub (DHK) 
részére – az erről szóló előzetes kötelezettség 
vállalásáról július 19-i ülésén egyhangúlag döntött 
a városi közgyűlés.

Az önkormányzat tehát jövőre is támogatja a 
jégkorongot, pontosabban a korosztályos csapa-
tokban szereplő csaknem háromszáz fiatal verse-
nyeztetését, mivel így biztosítható, hogy a korábbi 
sikeres szereplést utánpótlás szintjén folytathassa 
a klub. A döntésre azért kerül sor, mert az elmúlt 
szezonban is nagyon sikeresen szerepelt minden 
korosztályban. n

Pénz a fiatal hokisoknak

Kopjafa Komcsi emlékére
A Hódos Imre Sportcsarnok előtti téren felavatták a 
kopjafát, amit a régi barátok, szurkolótársak állítot-
tak a két éve elhunyt  Komáromi Gábor emlékére.

Komáromi Gábor, azaz Komcsi a Hódosban, a 
csapat mellett nőtt fel; a DVSC kézilabdázói mindig 
ott voltak a szíve csücskében. Ezért is döntöttek 
úgy a régi szurkolótársak, hogy a Hódos főbejára-
tánál állítanak kopjafát a tábor elhunyt vezérének 
emlékére. A terv kivite le zéséhez, az emlékoszlop 
elkészültéhez anyagilag és  munkával is hozzájárul-
tak a barátok.

A megemlékezésen a kopjafát Komcsi édesapja, a 
legendás kézilabdaedző, Komáromi Ákos leplezte le.

Az emlékoszlop költségeihez, illetve a család 
támogatásához bárki hozzájárulhat. (A számlaszám: 
11738008-20835763, megjegyzés: Emlékoszlop).n

http://eotvoscup.fw.hu/
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Senánszky Petra, a búvárúszás  
Iron Ladyje

A nem olimpiai sportágak világ-
versenyének számító rendezvé-
nyen, a wroclawi ötkarikás játé-
kokon a búvárúszás Iron Ladyje, a 
2013 óta legyőzhetetlen debrece-
ni Senánszky Petra – az 50 méte-
res uszonyos gyorsúszás után – a 
versenyszám 100 méteres távján 
is diadalmaskodott. 

A kilencszeres világbajnok és 
világcsúcstartó sellőlány esélyes-
hez méltón győzött a női 50 mé-
teres távon – 20.52 másodperces 
eredményével megjavította saját 
korábbi, 20.98-as világrekordját.

Klubtársa, Kosina Gergő is 
éremszerző lett: a Debreceni 
Búvárklub kiválósága ezüstérmet 
szerzett a 100 méteres uszonyos 
gyorsúszás döntőjében. 

A lengyelországi világjátékokon 
szintén főszerephez jutott aerobik 
csapat volt az egyik legered-
ményesebb a magyar küldöttek 
közül. 

Debreceniek a világjátékokon

Négy számban versenyezhet-
tek Wroclawban, és azt a bravúrt 
mondhatják magukénak, hogy va-
lamennyi egységük érmet nyert. 
A 17 fős magyar csapatból hatan 
a debreceni Flex HD versenyzői.

Remekeltek a  
magyar aerobikosok  

a Világjátékokon
A debreceni Hegyi Dóra 

vegyes párosban Bali Dániellel 
– nagyszerű versenyzéssel – a 
második helyen végzett. „Dodi” 
a duóban szerzett ezüstérem 
után, a sportaerobik csoport 
tagjaként, (a klubtárs Szöllősi 
Panna, valamint Mazács Fanni, 
Farkas Balázs és Bali Dániel 
társaságában) nyert bronzérmet. 

Dobogóra léphetett a deb-
receniekkel is felálló magyar 
aerodance csapat is, maguk 
mögé utasítva például a világ-
bajnoki második kínai csapatot: 
a debreceni Hegyi Dóra, Szalóki 
Emese és Szöllősi Panna, illetve 
Bökönyi Klaudia, Lőcsei Zoltán, 
Farkas Balázs, Mazács Fanni és 
Deák Anna összetételű együttes 
a fináléban bronzérmes lett. n
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Tizenegyből hat, illetve harmincegyből tizenhét.  
A kezdőcsapatra és a keretre is igaz a DVSC-nél, 
hogy a játékosoknak több mint a fele hazai nevelés. 
Ettől lett debreceni a Loki. Kérdés, hogy eredményes 
is lesz-e.

„Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a mienk.” Va-
lószínűleg úgy vannak a Loki szurkolói a mostani 
csapattal, ahogy A tanú című film főhőse,  Pelikán 
József a magyar naranccsal. Az eredmények egye-
lőre nem nagyon jönnek, de ez már legalább egy 
olyan csapat, amit egyre inkább a magukénak 
érezhetnek. 

Herczeg András kisebb részt érzéseitől vezérel-
ve, nagyobb részt kényszerből azokat a fiatalokat 
építgeti be a csapatba, akik minimum debreceni 
kötődésűek és zömében ráadásul a DVSC-nél is ne-
velkedtek. A névsor hosszú: Kovács Péter, Szabados 
István (kapusok), Barna Szabolcs, Bényei Balázs, 
Kinyik Ákos, Kuti Krisztián, Szatmári Csaba (védők), 
Csősz Richárd, Ferenczi János, Kusnyír Erik, Nagy 
Kevin, Sós Bence, Varga Kevin (középpályások), 
Bereczki Dániel, Bíró Péter (támadók). (Kimaradt a 
felsorolásból Tőzsér Dániel és Tisza Tibor, akik szin-
tén debreceniek, de már harmincon felüliek.)

Mindenki „herczegbandija” azt mondta a  
DVSC jelenlegi helyzetével kapcsolatban,  

hogy a ma miatt kicsit aggódik, de a holnapot 
és a holnaputánt már biztatóbbnak látja. 

Ergo vannak tehetséges fiatal – és már nem 
is annyira fiatal – saját nevelésű labdarúgóink, 
de időbe telik, mire sikerül őket beépíteni az első 
csapatba. 

Örök dilemma: jelenkori eredményesség, vagy 
jövőbeli siker. A teljes fiatalítás ugyanis a legritkább 
esetben jár együtt a sikerrel. A rutinos játékosokkal 
megtámogatott fiatal debreceni mag egyre stabi-

labb játékot mutat, ám az látszik, hogy a Loki idén 
sokkal nehezebb helyzetben van, mint volt az elmúlt 
szezonban, amikor is a kiesés ellen küzdött. 

Ezt hangoztatja egyébként Herczeg András is, és 
ez most nem a szokásos előre kifogásokat kereső 
szokásos magyar edzői mellébeszélés, hanem a 
valóság. 

Azt mindenesetre már most érzékelni a lelátón, 
hogy az a kevés szurkoló, aki még rendszeresen 
kilátogat a Nagyerdei Stadionba – pont a debreceni 
mag miatt – most valóban szurkol és nem ócsárol. 
Az más kérdés, hogy a rendszeresen pályán lévők 
közül Tőzsér, Filip, Könyves vagy éppen a legértéke-
sebbnek tartott Holman is megkapta már a magáét 
a szurkolóktól. Mondván, csak a helyet foglalják, 
akkor már inkább helyettük is játsszanak a fiatalok, 
azok legalább hajtanak!

Bandi bá, miért ne játszhatna Csősz, vagy Bíró, 
vagy akár a még csak 17 éves, de nagy tehetség-
nek tartott Kusnyír is a kezdőben? n

Debreceni Loki

A fiataloké a jövő: és a jelen?  9., szombat DVSC–Diósgyőr

Szeptember

 19., szombat DVSC–Vasas
 26., szombat Balmazújváros–Újpest

Augusztus
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O ÜNNepi ÜLés. Debrecenben járt a köztársasági 
elnök. Áder János a Magyar Református Egyház 
zsinatának debreceni ünnepi ülésén, június 24-én 
hangsúlyozta: a reformáció évszázadok alatt nem-
csak része lett a magyar nemzet életének, hanem 
nemzettudatának, magyarságtudatának támasza 
is. Felhívta a figyelmet arra is: a bibliafordításhoz 
mérhetően nagyon fontos volt a reformátusok szá-
mára, hogy a második helvét hitvallás szövegét is 
viszonylag hamar lehetett magyarul olvasni.  
A zsinat azt a 450 évvel ezelőtti eseményt ün-
nepelte, amikor 1567-ben, Debrecenben – zsinati 
közösségben – a magyar reformátusok elfogadták a 
svájci protestáns városok és kantonok hitvallását. n

O RekoRD. Soha ennyien nem vettek részt a 
Múzeumok éjszakáján Debrecenben, mint idén. 
Több mint 60 ezer látogatót vonzott az egész estés 
program, melynek során a Déri Múzeum, a Modem, 
a Kölcsey Központ, a Medgyessy Emlékmúzeum, a 
Református Kollégium, a Nagytemplom, a Deli-
zsánsz kiállítóhely mellett ezúttal a régi városháza 
is csatlakozott a rendezvényhez. n

O A MAGyAR DiákspoRt szövetséG dön-
tése nyomán a 30., jubileumi diákolimpia 
helyszíne Debrecen volt idén júniusban.  
4 nap alatt 6 sportágban 1500 résztvevő-
vel zajlott a verseny a cívisvárosban.

O a hőSök teMetője. Sajtótájékoztatót tartott 
a Honvédtemetőben június 29-én Papp László pol-
gármester és Ruszin Romulusz dandártábornok.  
Az eseményen a polgármester elmondta, egy 
50 millió forintos pályázatról döntött a közgyűlés; 
ebből a pénzből újítják fel a világháborús pante-
ont. Szeretnének itt egy minőségi kiállítóteret is 
létrehozni, amely bemutatja az első világháború 
eseményeit. A korábban a Honvédelmi Minisztéri-
umtól elnyert 209 millió forintos pályázati pénzből 
is fontos változtatásokra készülnek: tervben van a 
hősök temetőjének megújítása, a park és a sétány 
rendbetétele, valamint a 2023 párnakő felújítása is.  
A munka a nyár végén kezdődhet. n

O váRosNApi bAbA. Takács Lóránt Csaba 
különleges helyzetben van, ő ugyanis az első baba 
idén, aki a város napján, április 11-én született.  
A debreceni kisfiú már nem csak élete első 
hónapjain van túl, de egy különleges találkozáson 
is: június 21-én otthonában köszöntötte őt és szüleit 
Széles Diána alpolgármester. A fiatalember, aki 
kék-sárga öltözéket viselt, nem zavartatta magát, 
hagyta, hogy kézbe vegye az alpolgármester, aki 
maga is kétgyermekes anyuka, és emléklapot adott 
át a Takács családnak. n



15

O Új ipari park. A Mikepércsi út végén, egy 
200 hektáros területen alakítják ki Debrecen új ipari 
parkját. Az infrastruktúra-fejlesztés projektnyitóján, 
június 22-én Papp László polgármester hangsú-
lyozta, hogy a fővároson kívül nincs még egy olyan 
ipari park hazánkban, ahol egy nemzetközi reptér 
szomszédságában ipari park működik. 

– Debrecen helyzeti előnyben van, hiszen a 
Modern Városok Programban hasonló iparterületek 
fejlesztésében gondolkodó önkormányzatokhoz 
képest a városban már rendelkezésre állnak ipari 
parkok kialakítására alkalmas területek. Ez azért 
fontos, mert EU-s forrásokat csak meglévő terüle-
teken lehet felhasználni. 
Az új ipari parkot 2018 végére fogják úgy közmű-
vesíteni – mintegy 5 milliárd forintból –, hogy a 
terület alkalmas legyen az idetelepülni kívánó cégek 
fogadására. n

O Újabb eliSMeréS. Július 5-én Debrecen 
elnyerte az üzleti utazóbarát város, azaz a Vidéki 
„business city” címet. Egy másik helyi vonatkozású 
siker is született a Business Traveller Hungary ma-
gazin kiadója, a Turizmus Kft. alapította díj átadó-
ján: a legjobb vidéki éttermek kategóriában az Ikon 
közönségdíjas lett. 

Gődény Gábor, a Főnix Rendezvényszervező Kft. 
Vizit Debrecen divíziójának vezetője a díjátadót 
követően úgy nyilatkozott, ezzel a mostani sikerrel 
Debrecen felkerült a térképre, és a második leg-
fontosabb üzleti utazó desztinációvá vált a magyar 
főváros után. n

O korSzerű turiStaházat alakított ki a Halápi 
Erdészet használaton kívüli irodaépületéből a Nyír-
erdő Zrt. Olyan fejlesztés ez, ami azért valósulhatott 
meg, mert az erdészeti társaság feladatának tekinti, 
hogy az általa megtermelt bevételt visszaforgassa 
a közjó javára – nyilatkozta Papp László polgármes-
ter június 28-án, az átadóünnepségen. n

O RekoRD száMú közöNséGet, 105 ezer 
látogatót vonzott Debrecenbe a jubileumi Campus 
Fesztivál. A fesztivál a korábbiaknál is erősebb 
kulturális színezetet kapott, tizenhét programhely-
színen, két nagyszínpaddal, 252 zenei programmal, 
illetve további 300 nem zenei programmal várták a 
közönséget. Miklósvölgyi Péter, a fesztivál igazga-
tója szerint ennyire kiegyensúlyozott és szervezett 
fesztiváljuk még nem volt az elmúlt tíz évben. n

O tuDoMáNyos tALáLkozó. Debrecen adott 
otthont Európa legnagyobb, természettudományo-
kat oktató pedagógusoknak szervezett rendezvé-
nyének, a Science on Stage fesztiválnak június 29. 
és 2017. július 2. között. Csaknem 30 ország közel 
450 legjobb tanára mutatta be, milyen ötletekkel, 
kísérletekkel, módszerekkel oktatja hazájában, isko-
lájában a természettudományokat a diákoknak. n
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O korSzerűSÍtéS. Elindult a belvárosi útburko-
lat-felújítási program. Az Új Főnix Terv részeként 
172 millió forintból egymás után hét szakaszon 
cserélik ki az aszfaltot. Ezek a munkák a belvárosi 
forgalom tervezett átalakításához kapcsolódnak, 
melynek lényege, hogy a Széchenyi és a Kossuth 
utca a Nyugatitól a Hajnal utcáig, míg a Szent Anna 
és a Miklós utca az Attila tértől az Erzsébet utca 
felé egyirányú lesz. Az átszervezés első ütemében 
július 3-án a Széchenyi utcán kezdték el a korsze-
rűsítést. (Képünk a Szent Anna és Sumen utcák 
kereszteződésében készült.) n

O koMoLy szAktekiNtéLy látogatott Debre-
cenbe július 5-én. Luis Sanz, a Tudományos Parkok 
Nemzetközi Szövetségének ügyvezető igazgatójának 
Barcsa Lajos mutatta be a cívisvárost. Az alpolgár-
mester az Új Főnix Tervről, illetve a nemzetközi iskola 
létrehozásáról is tájékoztatta a vendéget. Barcsa 
Lajos hangsúlyozta: Debrecen nagyon is élhető város, 
sokan járnak ide egyetemre, s amiatt is fontosnak 
látják a különböző fejlesztéseket és a munkahelyte-
remtést, hogy a cívisvárosban diplomázott fiatalok 
ne máshová vigyék el a megszerzett tudást. n

O a hőSökre eMlékeztek. 1849. augusztus 
2-án a többszörös orosz túlerővel vette fel a harcot 
Debrecenben a Nagysándor József vezette első 
hadtest. A szabadságharc honvédjei megsemmisítő 
vereséget szenvedtek az egész napos küzdelemben. 
A 168 évvel ezelőtti debreceni csata önfeláldozó 
hőseiről a honvédtemetőben tartottak megemlé-
kezést. Az eseményen a várost Komolay Szabolcs 
alpolgármester képviselte. n

O csiLLAGpoNt FesztiváL: több ezer Kárpát-
medence református fiatal vett részt a rendezvény 
Debrecenben. A város nevében Komolay Szabolcs 
köszöntötte a fesztiválozókat. Az alpolgármester 
beszédében kiemelte: a rendezvény hűen kapcsoló-
dik a reformáció 500. illetve a Magyar Református 
Egyház születésének 450. évfordulójához. n

O FARMeR expo. Mezőgazdasági és élelmiszer- 
ipari szakkiállításra készülnek Debrecenben. 
Augusz tus 17. és 20. között rendezik meg a 26. Far-
mer Expót, a Böszörményi út 138. alatti agrártudo-
mányi központban. Idén csaknem háromszáz kiállító 
vesz részt a négynapos seregszemlén, és mintegy 
30 ezer látogatóra számítanak az ország legrégebbi 
és legnagyobb regionális agrárkiállításán. n O keDVező környezet. Debrecen üzleti 

környezete immár a sokadik elismerő vissza-
jelzést kapta: ezúttal a Világbank nemzetközi 
szakértőgárdája végzett elemzést arról, ho-
gyan fejlődnek a régió vállalkozásai, mennyire 
könnyen lehet vállalkozni. Ez a felmérés a 
világ legszéleskörűbb, az országok versenyké-
pességi rangsorát felállító kutatása, amelyből 
kiderült, hogy régiónkban, a versenytársaink 
közül Debrecen biztosítja a legkedvezőbb üzle-
ti környezetet a vállalkozások számára. n
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Augusztus 11–27.
Hajdú-Bihar megye kincsei a Kölcsey 
Központban.

O Augusztus 11., péntek, 16 óra
Lévay Endre és Pintye Anna képzőmű-
vészek kiállításának megnyitója az Ifjúsági 
Házban.

O Augusztus 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 12–20.
Cseh Sörkert a Nagyerdőn. 

O Augusztus 12–19.
Galiba Gyermekfesztivál. Lurkó liget, 
Nagyerdei Stadion északi rendezvénytere, 
Nagyerdei Szabadtéri Színpad.

O Augusztus 12–13.
Smink és pipere természetesen – az 
Agóra Tudományos Élményközpontban. 

O Augusztus 12–23.
Debreceni Virágkarnevál (28–30. oldal)

O Augusztus 12., szombat, 8 óra
Cserebere-party a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O Augusztus 12., szombat, 10 óra
Czanik Balázs Capoiera Roadshow az 
Aquaticum Strandfürdőben.

O Augusztus 12., szombat, 13 óra
Deep-lounge hangulatzene DJ Greg 
Trade-del, koktélpulttal az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Augusztus 12., szombat, 15 óra és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Mediterrán Él-
ményfürdőben.

O Augusztus 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 12., szombat, 17 óra
Kimegyek holnap az állatkertbe.  
A Makám ingyenes családi koncertje a Lurkó 
Ligetben.

O Augusztus 12., szombat, 20 óra
Kiss Ádám a nagyvilágban. 80 perc alatt 
a Föld körül – a Nagyerdei Szabadtéri Szín-
padon.

O Augusztus 12., szombat, 20.30
Pál Utcai Fiúk-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Augusztus 13., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Augusztus 13., vasárnap, 13 óra
Deep-lounge hangulatzene DJ Greg 
Trade-del, koktélpulttal az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Augusztus 13., vasárnap, 17 óra
Gőgös Gúnár Gedeon: Kiugrott a Gom-
bóc... A Veronaki zenekar ingyenes lemezbe-
mutató családi koncertje a Lurkó Ligetben.

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

O Augusztus 13., vasárnap, 20 óra
Zenevonat szuperkoncert az LGT tagjai-
val a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

O Augusztus 14–25.
Bélyegkiállítás – a karneváli héthez kapcso-
lódóan – a Belvárosi Közösségi Házban.

O Augusztus 14–15.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Ügyes kis 
hazugságok. A Madách Színház vígjátéka.

O Augusztus 15–19.
Fények éjszakái. Monumentális épületve-
títés. Fényinstallációk, tündérkert Debrecen 
belvárosában.

O Augusztus 15., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifiházban.

O Augusztus 15., kedd, 16 óra
Angol könyvklub gyerekeknek a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárban.

O Augusztus 17., csütörtök, 10 óra 
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Augusztus 17., csütörtök, 15 óra
Magyar Udvar. A virágkarneválhoz csatlako-
zó történelmi játszótér az Ifjúsági Házban. 

O Augusztus 17., csütörtök, 16 óra 
Német könyvklub gyerekeknek a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárban.

O Augusztus 17., csütörtök, 17 óra
A végtelenbe és tovább. Nagy Gabriella 
tárlatának megnyitója a Modemben.

O Augusztus 17., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 17., csütörtök, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Semmi 
konferencia. A Kiscsillag újszerű, színházi 
elemeket felvonultató „koncertszínház“ irá-
nyába indult el. 

O Augusztus 17., csütörtök, 20 óra
Beszélgetés Hajdu Szabolccsal és Török-
Illyés Orsolyával a b24 Galéria udvarán. 
21 órától ingyenes filmvetítés: Fehér tenyér.

O Augusztus 18., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés 
péntek délelőttönként a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 18., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Augusztus 18., péntek, 17 óra
Galiba. Felvonulás a Nagyerdei Stadion 
északi rendezvényterén.

O Augusztus 18., péntek, 17 óra
Závada Péter tárlatvezetése az XY című 
kiállításon a Modemben.

O Augusztus 18., péntek, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Swing és 
Boogie – a Debrecen Big Band és Majsai 
Gábor műsora. 

Női minőségek. Szabó Lilla tárlata a 
Harmóniaházban látható



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

A régiségek szerelmeinek érdemes felkerekedni augusztus 13-án, 20-án és  
27-én, valamint szeptember 10-én is. A vásárt a szokásos helyen, a Kishegyesi 
úti Tesco parkolójában tartják

O Augusztus 18., péntek, 21 óra
Bibliothéque Pascal. Hajdu Szabolcs 
filmjének ingyenes vetítése a b24 Galéria 
udvarán. 

O Augusztus 19., szombat, 13 óra
Deep-lounge hangulatzene DJ Greg 
Trade-del, koktélpulttal az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Augusztus 19., szombat, 15 óra és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Mediterrán Él-
ményfürdőben.

O Augusztus 19., szombat, 16 óra
KultúrPiknik elektronikus zenével, vetí-
téssel és kortárs művészeti beszélgetéssel a 
Modemben.

O Augusztus 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 19., szombat, 20 óra
Ünnepi nyitány. A Kodály Filharmonikusok 

debreceni koncertje Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 19., szombat, 21 óra
Ernelláék Farkaséknál. Hajdu Szabolcs 
filmjének ingyenes vetítése a b24 Galéria 
udvarán. 

O Augusztus 20., vasárnap, 7 óra
Karneváli menet. Kerékpárosok, veterán 
autók, virágkocsik és művészeti csoportok 
felvonulása.

O Augusztus 20., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Augusztus 20., vasárnap, 13 óra
Deep-lounge hangulatzene DJ Greg 
Trade-del, koktélpulttal az Aquaticum 
Strandfürdőben.

[K] Augusztus 20., vasárnap, 18 óra
Kónya Ábel ingyenes kiállítászáró tárlat-
vezetése az XY című festészeti kiállításon a 

Modemben. (Ezen a napon a Modem kiállítá-
sai ingyenesen tekinthetőek meg!)

O Augusztus 20., vasárnap, 19 óra
Karneváléj. Magyarország legnagyobb 
arénashow-ja a Nagyerdei Stadionban.

O Augusztus 20., vasárnap, 23.23
Tankcsapda: Jubileum 25. Magyarul beszé-
lő koncertfilm vetítése a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 21–25. 
Napraforgó tenisztábor a Kismacsi Kö-
zösségi Házban. Bibliai vakációs tábor az 
Ondódi Közösségi Házban.

O Augusztus 21., hétfő, 19 óra
A mexikói művészeti csoport előadása a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 23., szerda, 10 óra
Kultúrpanel. Bemutatkozó közösségek 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Augusztus 23., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív sarokkal 
5 éves kortól a Méliusz Juhász Péter Könyv-
tárban.

O Augusztus 23., szerda, 10 óra
Tárlatvezetés a Tímárház állandó tímártör-
téneti és időszaki kiállításain.

O Augusztus 23., szerda, 20.23
Macerás ügyek. Filmvetítés a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 23., szerda, 22 óra
Az ajtó. Filmvetítés a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 24., csütörtök, 10.30
Családi sportnap az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.
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www.debreceniregisegvasar.hu

KARNEVÁLI RÉGISÉGVÁSÁR
ANTIQUE FAIRS – ANTIK MARKT

2017. augusztus 20-án 7–16 óráig

100 kereskedő, több ezer árucikk
Díjtalan parkolás, díjtalan látogatás

Debrecen, Kishegyesi út 1–11. (             parkoló)
GPS-koordináták: 47.529762, 21.608482

ÓRIÁSI

O Augusztus 24., csütörtök, 17 óra
Játsszunk együtt! Társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 24., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 24., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 25., péntek, 10 óra
Meseszivárvány  a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 25., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 26., szombat, 8 óra
Nagymacsi kenyérünnep a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

O Augusztus 26., szombat, 13 óra
Deep-lounge hangulatzene DJ Greg 
Trade-del, koktélpulttal az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Augusztus 26., szombat, 15 óra és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Mediterrán Él-
ményfürdőben.

O Augusztus 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 27., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Augusztus 27., vasárnap, 10 óra
Idesüss a Figurásra! Kapunyitó a 
Vojtinában a Nagytemplom mögötti Emlék-
kertben.

O Augusztus 27., vasárnap, 13 óra
Deep-lounge hangulatzene DJ Greg 
Trade-del, koktélpulttal az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Augusztus 29., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Augusztus 30., szerda, 14.30
Lapozzunk! Könyves kör 10–14 éveseknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 31., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 30., szerda, 18 óra
Homokkerti nyári esték a Homokkerti 
Közösségi Házban. Új hangok lendületben. 
Közreműködik: a Privát Affér zenekar.

O Augusztus 31.–szeptember 3.
Székely napok az Ifjúsági Házban.  

O Augusztus 31., csütörtök, 16.30
Környezettudatos háztartás. Praktikák: 
olcsó, környezetkímélő anyagok, módszerek 
használata a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Augusztus 31., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 31., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 31., csütörtök, 18 óra
„Éld az életed!” klub. Program: 3-1-2 me-
ridián torna, asztrológia a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 1., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Szeptember 1., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 2–3., szombat–vasárnap
Nyárbúcsúztató az Agórában.

O Szeptember 2., szombat, 14.30
VII. Családi Városrészi Utcabál az Újkerti 
Közösségi Ház szervezésében a Szabó Lőrinc, 
Akadémia, Kosztolányi Dezső, Babits utcai 
körforgalomig terjedő szakaszon.

O Szeptember 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 2., szombat, 18 óra
ZajKert a Modemben. Fellépők: Ex You, 
Lyuhász Jácint Bt., Mészáros Ádám, Royal 
Hungaryan Noismakers, Monofog, Dr. Kondor 
és Katona Lóránt. 

O Szeptember 4., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 4., hétfő, 14 óra
Bemutatkozik Majzik Ilona és csoportja a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 5., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

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

O Szeptember 5., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti K. Házban.

O Szeptember 5., kedd, 17 óra
Ég és Föld között. Az ókori Egyiptom temp-
lomai. A templom szimbolikája, papság és 
kultuszok. Berényi Ernőné előadása a Belváro-
si Közösségi Házban.

O Szeptember 5., kedd, 20 óra
Truman-show. Filmvetítés a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Szeptember 6., szerda
Könyv Kata kortárs festőművész Boldog 
karambol című kiállítása a Hal Köz Galériá-
ban. (Október 7-éig látható.)
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O CSEMEGE KEDVENCEINK
NEK. Átadták Európa első, 
megújuló energiával üzemelő, 
integrált fizetési rendszerű 
zoocsemege automatáját 
a Debreceni Állatkertben. 
A napelemmel és Paypass 
terminállal működő auto-
matával ezentúl a vendégeik 
egyetlen „érintéssel” szerez-
hetnek örömet és csemegét 
az állatsimogató valamennyi 
kedvencének is.

O Szeptember 6–20.
Luther nyomában. Tűzzománc, grafikai és 
fotókiállítás, valamint a Reformációhoz kap-
csolódó kiadványok és makettek bemutatója 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 6–29.
Alkotó debreceni családok. Horváth István, 
Szabó Antónia és Horváth Bíbor kiállítása a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 6., szerda, 16 óra
Nevető klasszikusok 2. Irodalomtörténet 
diákszájon. Erdei Sándor  költő, újságíró 
előadása a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 6., szerda, 16 óra
Rizikó Klub. Szociopoly. A Gyerekesély 
Közhasznú Egyesület társasjáték-bemutatója 
a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Szeptember 7., csütörtök, 17 óra
Szüretre való felkészülés a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 7., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 7., csütörtök, 18 óra
„Éld az életed!” klub. Program: 3-1-2 me-

ridián torna, asztrológia a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8–29.
A Reformáció 500 éve. Kerámia, viselet, 
hímzés. Vallásos témájú népművészeti 
kiállítás a Tímárházban.

O Szeptember 8., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Szeptember 8., péntek, 17 óra
Bernát András, Munkácsy-díjas képzőmű-
vész műveiből nyílik tárlat a Modemben.  
A hazai újfestészet képviselője a 80-as években 
kialakított, kevés motívumból építkező képek-
től a 90-es évek lüktető, absztrakt művein át 
jutott el a lendületes struktúrákra építő monu-
mentális festményekig. Nagyméretű, örvénylő 
formákkal dolgozó munkái sajátos atmoszférá-
jú vizuális világba invitálnak.

O Szeptember 8., péntek, 10 óra
Itt van az ősz. Játszóházi foglalkozás a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 9., szombat, 10 óra
Becsengettek. Kézműves-foglalkozás a 
Józsai Közösségi Házban.

közel hozzuk a zenét
WWW.FILHARMONIA.HU

ORGONAPONT
Debrecen, 2017

NYÁRI ORGONAKONCERTEK ORSZÁGSZERTE

JEGYÁR: 1.900 FT
JEGYÁR KEDVEZMÉNYEINK: DIÁK, NYUGDÍJAS, FILHARMÓNIA 
MAGYARORSZÁG ÉS 
RENDELKEZŐK RÉSZÉRE 1.500 FT

AUGUSZTUS 15. KEDD   19.30
SZENT ANNA SZÉKESEGYHÁZ 

„ A LÉLEK FUVALLATA”

J. S. BACH: C-MOLL PASSACAGLIA BWV 582
KODÁLY: PANGE LINGUA 
KODÁLY: MISSA BREVIS – AGNUS DEI
MENDELSSOHN: RICHTE MICH, GOTT OP. 78
MENDELSSOHN: VARIATIONS SÉRIEUSES OP. 54

MESSIAEN: O SACRUM CONVIVIUM
MESSIAEN: RÉSZLETEK A PÜNKÖSDI 
MISÉBŐL – 
IV. A MADARAK ÉS A FORRÁSOK
V. A LÉLEK FUVALLATA

ORGONA
PONT

WWW.ORGONAPONT.HU
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MAGYARORSZÁG ÉS 
RENDELKEZŐK RÉSZÉRE 1.500 FT

AUGUSZTUS 15. KEDD   19.30
SZENT ANNA SZÉKESEGYHÁZ 

„ A LÉLEK FUVALLATA”

J. S. BACH: C-MOLL PASSACAGLIA BWV 582
KODÁLY: PANGE LINGUA 
KODÁLY: MISSA BREVIS – AGNUS DEI
MENDELSSOHN: RICHTE MICH, GOTT OP. 78
MENDELSSOHN: VARIATIONS SÉRIEUSES OP. 54

MESSIAEN: O SACRUM CONVIVIUM
MESSIAEN: RÉSZLETEK A PÜNKÖSDI 
MISÉBŐL – 
IV. A MADARAK ÉS A FORRÁSOK
V. A LÉLEK FUVALLATA

ORGONA
PONT

WWW.ORGONAPONT.HU

Komódi István esztergált munkái
– Tímárház, augusztus 31-éig

Retrofotó kiállítás
– Aquaticum strandfürdő, augusztus 31-éig

A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör 70 éves jubileumi kiállítása.
– Belvárosi Közösségi Ház, szeptember 1-jéig

REJTŐzködő irodalom. Rejtő Jenő időszaki 
kiállítás. 
– Debreceni Irodalom Háza (Medgyessy Ferenc 

Emlékmúzeum), augusztus 31-éig

Hídépítők – Brückenbauer. Kortárs (ma
gyar–német) irodalmi kiállítás. 
– Újkerti Fiókkönyvtár, augusztus 31-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O Szeptember 9., szombat, 10 óra
Diónap a Lencz-telepi Ref. Templom udvarán.

O Szeptember 9., szombat, 13 óra
Őszköszöntő családi nap az Ondódi Közös-
ségi Házban.

O Szeptember 9., szombat, 15 óra
Használt ruhák és kiegészítők börzéje a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 9., szombat, 16 óra
KultúrPiknik elektronikus zenével, vetítéssel 
és művészeti beszélgetéssel a Modemben.

O Szeptember 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 9., szombat, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Széki 
tánchistóriák. A Nagyerdei Szabadtéri 
Játékok saját bemutatója. Közreműködnek: 
a Debreceni Népi Együttes Ifjúsági és Felnőtt 
tánckara, a Forgórózsa Táncegyüttes, a Hajdú-
böszörményi Bocskai Táncegyüttes.

O Szeptember 10., szombat
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Szeptember 14., csütörtök
Válogatás a Medgyessy Ferenc Gimnázi
um és Művészeti Szakközépiskola archí
vumából a b24 Galériában.

O VÍGJÁTÉKOKKAL INDUL az 
évad. Három remek produkció 
bérletszünetes előadásaival 
indítja a Csokonai Színház a 
2017/2018-as szezont. Szep-
tem ber 14-én és 15-én a Nyolc 
nő, 18-án, 19-én és 20-án a 
Hogyan nevezzelek? című fran-
cia vígjátékot, 25-én és 26-án 
pedig a Művészet című szatírát 
tűzik műsorra. 

Az előadásokra a jegy-
árusítás már megkezdődött: 
a jegypénztár munkatársai 
hétköznapokon 9 és 12, illetve 
13 és 19 óra között várják a 
közönséget.
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O CSEMEGE KEDVENCEINK
NEK. Átadták Európa első, 
megújuló energiával üzemelő, 
integrált fizetési rendszerű 
zoocsemege automatáját 
a Debreceni Állatkertben. 
A napelemmel és Paypass 
terminállal működő auto-
matával ezentúl a vendégeik 
egyetlen „érintéssel” szerez-
hetnek örömet és csemegét 
az állatsimogató valamennyi 
kedvencének is.

O Szeptember 6–20.
Luther nyomában. Tűzzománc, grafikai és 
fotókiállítás, valamint a Reformációhoz kap-
csolódó kiadványok és makettek bemutatója 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 6–29.
Alkotó debreceni családok. Horváth István, 
Szabó Antónia és Horváth Bíbor kiállítása a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Szeptember 6., szerda, 16 óra
Nevető klasszikusok 2. Irodalomtörténet 
diákszájon. Erdei Sándor  költő, újságíró 
előadása a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 6., szerda, 16 óra
Rizikó Klub. Szociopoly. A Gyerekesély 
Közhasznú Egyesület társasjáték-bemutatója 
a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Szeptember 7., csütörtök, 17 óra
Szüretre való felkészülés a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 7., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Szeptember 7., csütörtök, 18 óra
„Éld az életed!” klub. Program: 3-1-2 me-

ridián torna, asztrológia a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8–29.
A Reformáció 500 éve. Kerámia, viselet, 
hímzés. Vallásos témájú népművészeti 
kiállítás a Tímárházban.

O Szeptember 8., péntek, 9 óra
Baba-mama klub a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Szeptember 8., péntek, 17 óra
Bernát András, Munkácsy-díjas képzőmű-
vész műveiből nyílik tárlat a Modemben.  
A hazai újfestészet képviselője a 80-as években 
kialakított, kevés motívumból építkező képek-
től a 90-es évek lüktető, absztrakt művein át 
jutott el a lendületes struktúrákra építő monu-
mentális festményekig. Nagyméretű, örvénylő 
formákkal dolgozó munkái sajátos atmoszférá-
jú vizuális világba invitálnak.

O Szeptember 8., péntek, 10 óra
Itt van az ősz. Játszóházi foglalkozás a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Szeptember 9., szombat, 10 óra
Becsengettek. Kézműves-foglalkozás a 
Józsai Közösségi Házban.
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pazar programkavalkádra számíthatunk 
az idei, immár 51. virágkarneválon. Még 
több élővirág, még több rendezvény, 
sok-sok újdonság, óriási sárkánykompo-
zíció és pazar épületvetítés is lesz.  
A karneváli rendezvénysorozat augusz-
tus 12-én kezdődik és 23-áig tart; ez 
idő alatt több mint félszáz programból 
válogathatnak az érdeklődők!

A Nagyerdőn, a Békás-tó környékén augusztus 
12-től 20-áig családi programok, koncertek, 
bábos és gólyalábas utcaszínházi előadá-
sok, nyitó napon íjászat, 9 napon keresztül 
„ka2al” gyerekpálya, bagolysimogató, 
MRSZ-trambulin, „virágörökség” az Angyal-
ligettel, „Hortobágy házhoz jön”, Játékfarm, 
Gyermekváros Egyesület és KreDenc-kuckó. 
Augusztus 18-án egész napos Galiba-színpad 
az ingyenesen nyitva tartó Vidámparkban, 
17 órától a Stadion északi rendezvényterétől 
indul a Galiba-kiskocsik felvonulása, s az 
egykor Ludas Matyi nevét viselő Vidámparkba 
érkezik, ahol az Eszter-lánc mesezenekar az 
állatkerti állatokról, többek közt Dáriuszról, a 
debreceni születésű kistigrisről is énekel.

Augusztus 12–20.
cseh sörkert
Idén a Nagyerdei szabadtéri színpad ren-
dezvényterén mutatkoznak be a sörfőzdék, s a 
kóstolgatáshoz zenekarok, DJ-k szolgáltatnak 
muzsikát (Heritage, Aznaposok, Éva Presszó), 
augusztus 20-án pedig Marosvásárhely élteti 
a Sörkert-színpadot.
A programok ingyenesen látogathatók!

Augusztus 12., szoMbAt
16 óra: Régi parádé. Az ORT-IKI Báb- és Utca-
színház előadása a Békás játszi Lurkó Ligetén.
17 óra: Kimegyek holnap az állatkertbe.  
A Makám együttes ingyenes családi kon-
certje Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
20 óra: kiss Ádám a nagyvilágban: 80 perc 
alatt a Föld körül – Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon

Augusztus 13., vAsÁRNAp
16 óra: Vitéz László és Vas Juliska. Fabók 
Mancsi bábszínháza a Békás játszi Lurkó 
Ligetén
17 óra: Gőgös Gúnár Gedeon: Kiugrott a 
gombóc. A veronaki zenekar ingyenes 
lemezbemutató családi koncertje a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon
20 óra: Zenevonat szuperkoncert az Lgt 
sztárjaival a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

Augusztus 14. hétFő
16 óra: Békaugrás és Gólyalépés a Duotrio 
gólyalábasaival – Békás játszi Lurkó Liget
17 óra: Vásárfia. A holló együttes műsora a 
Békás játszi Lurkó Ligetében
20 óra: Joe DiPietro: Ügyes kis hazugságok.  
A Madách színház előadása a Nagyerdei 
Sza bad téri Színpadon

Augusztus 15., keDD
16 óra: Abrakadabra kiskutyákkal, 
kisnyuszikkal. szemerey László bűvész 
előadása a Békás játszi Lurkó Ligetén
16–23 óra: tündérkert a Régi Városháza 
udvarán
17 óra: Arany János: A nagyidai cigányok.  
A csavar színház produkciója a Békás játszi 
Lurkó Ligetén.  
Előadja: Gál Tamás, zenész: Mester András
20 óra: Joe DiPietro: Ügyes kis hazugságok. 
A Madách színház előadása a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon
20 óra: A bordó sárkány Régizene Rend 
koncertje a régi városháza udvarán
21 óra: sáli Levente homokfestő a régi 
városháza udvarán

Aug. 15.–Aug. 20. 
Varázslatos virágok kiállítása és vására.  
A flAvAtAR – varázslatos virágok a 
növényvilág egy olyan egyedi fejlesztése, 
amelynél a vágott virágokat és cserepes 
növényeket 100 százalékos, emberre és állatra 
veszélytelen növényi alapú eleggyel kezelik, 
és azok ezáltal fénylenek a sötétben. Nyitva 
tartás: minden nap 10 órától 20 óráig.  
A kiállítás ingyenes látogatható.

Augusztus 15–20. 
virágos vintage World – A virág sosem 
megy ki a divatból 
A Vintage World Cafe@Shop eredeti vintage 
stílusban kialakított kávézó-cukrászda és 
virág-ajándék üzlet az Arany János utcán. 
A karneváli héten beköltöznek a Kölcsey 
Központ körfolyosójára. Mindennap virágfallal 
és egy Magyarországon egyedülálló virágos 
szelfibusszal, fotózkodási lehetőséggel várják 
az érdeklődőket. Nyitva tartás: mindennap 
10 órától 20 óráig.

hajdú-bihar megye kincsei

Hogy mi a közös a debreceni páros 
kolbász, Hajdúböszörmény település-
szerkezete és a kabai meteorit között?  
Mindezek és még számos más érdekes-
ség, ami a múltunk része, a Hajdú-Bihar 
Megyei Értéktár kiállításán látható 
augusztus 11. és 27. között a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében.

galiba gyermekfesztivál

2012-ben született az ötlet, hogy a vi-
rágkarneváli felvonulás kistestvéreként 
az óvodások, iskolások, tánccsoportok, 
civil szervezetek – gyermekcsoportjai 
maguk készítette kiskocsival vonulva – 
hadd kóstoljanak bele a karneválozás 
örömeibe. A Galiba Gyermekfesztivál 
Fazekas Mihály Ludas Matyijára, 
pontosabban Matyi libájára, Galibára is 
emlékeztet minket. S mivel „nincs szebb 
állat, mint a lúd”, a Galiba ideje alatt a 
szervezők igyekeznek a ludak dicséretét 
is becsempészni a virágok közé. 
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Augusztus 16., szeRDA
virágos vintage World: kreatív nap. 
Workshopok kicsiknek és nagyoknak. 11-től 
virágosfejdísz-készítő, 14-től virágoskopog-
tató-készítő 16 órától minivirágdoboz-készítő 
workshop lesz a Kölcsey Központban
16 óra: Kunkori történetek. Szent László-le-
gendák és egyéb finomságok a Langaléta 
garabonciásoktól a Békás játszi Lurkó 
Ligetén
16–23 óra: tündérkert a régi városháza 
udvarán
17 óra: Pizsamátor+ Sárkányjárgány. Rutkai 
bori banda ingyenes családi koncertje a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Csíkos nap: 
Gyere Te is csíkosban, hadd készüljön egy 
nagy Pizsamátor-csoportkép!
20 óra: a LeD zenekar koncertje a régi 
városháza udvarán
21 óra: sáli Levente homokfestő a régi 
városháza udvarán

Augusztus 15–19. 
Fények éjszakái. 
Monumentális épület-
vetítés, fényinstallációk, 

tündérkert. 
2016-ban hatalmas sikert aratott az öt világhí-
rű 3D mapping művész látványos animációja, 
amely a Debreceni Egyetem homlokzatát kel-
tette életre. Idén augusztus 17. és 19. között a 
cívisváros  ikonikus épülete, a Nagytemplom 
lesz hazánk legkiválóbb művészeinek vászna. 
A monumentális épületvetítést kiegészítve, 
augusztus 15-étől több méteres szoborinstal-
lációk színesítik a debreceni belváros tereit, 
melyeknél esténként színes fényforgatag, 
tűzzsonglőrök, ledtáncosok, karneváli művé-
szeti csoportok és térzene kínál felejthetetlen 
élményeket.
A programok ingyenes látogathatók!

Augusztus 17–20.
kaktuszok és pozsgások kiállítása és 
vására a Kölcsey Központ körfolyosóján

Augusztus 17., csütöRtök
16 óra: Szerencsés János, avagy az ördög há-
rom arany hajszála – a vojtina bábszínház 
előadása a Békás játszi Lurkó Ligetében.
16–23 óra: tündérkert a régi városháza 
udvarán
17 óra: A hős Miklós – eposz a bábszínpadon 
gyerekeknek, felnőtteknek a Márkuszínház 
előadásában – a régi városháza udvarán
19 óra: Debreceni Majorette együttes a 
Kossuth téren
19.30: Lesz Dance tse a Kossuth téren
20. óra: Feeling tánc és Mazsorett egyesü-
let a Kossuth téren
20 óra: Arco Nobile vonósnégyes a régi 
városháza udvarán
20 óra: Semmi konferencia. A zenét a kis-
csillag játssza, mellettük pedig olyan vendég-
előadók lépnek fel a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon, mint Péterfy Bori, Falusi Mariann, 
Németh Juci, Földes Eszter, Varga Livius 
(Quimby), Likó Marcell (Vad Fruttik),  
Busa Pista (Irie Maffia).

20.30: Debrecen big band a Kossuth téren
21 óra: sáli Levente homokfestő a régi 
városháza udvarán
21.00 óra: 3D mapping épületvetítés a 
Nagytemplomra, közben LedDance hungary

Augusztus 18., péNtek
Galibázás a Vidámparkban, Galiba-felvonulás 
a stadion mellett
10–16 óra: galiba-csoportok a Galiba-szín-
padon a Debreceni Vidámparkban
16–23 óra: tündérkert a régi városháza 
udvarán
17 óra: galiba-felvonulás kiskocsikkal, 
gólyalábas felvezetőkkel a Nagyerdei Stadion 
északi rendezvényterén
18 óra: Badar állathatározó. Az eszter-
lánc mesezenekar koncertje a Debreceni 
Vidámparkban
19 óra: valcer táncstúdió a Kossuth téren
19.30: Rnb Dance team a Kossuth téren
20 óra: Swing és a boogie a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. A Debrecen big band és 
Majsai gábor műsora. Közreműködők: Majsai 
Gábor – ének, szájharmonika, Zsemlye Sándor 
– szaxofon, LeDdance Hungary és a Debrecen 
Big Band. Konferál: Fazekas László
20 óra: Debrecen Dixieland band a régi 
városháza udvarán
20 óra: Debreceni Népi együttes a Kossuth 
téren
20.30: piruett tse a Kossuth téren
21 óra: sáli Levente homokfestő a régi 
városháza udvarán
21–00 óra: 3D mapping épületvetítés a 
Nagytemplomra, közben 22 óráig a tavalyi 
felvonuláson hatalmas sikert aratott német 
gólyalábasok, a stelzen Art a Kossuth téren

O Folytatás a 30. oldalon
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Augusztus 19., szoMbAt
15–19 óra: a Magyar Posta utazó kiállítása.
16 óra: A világ kenyere. Écsi Gyöngyi bábjá-
téka a Békás játszi Lurkó Ligetében
17 óra: vitéz László. Pályi János vásári bábjá-
téka a Békás játszi Lurkó Ligetében
20 óra: ünnepi nyitány. A Kodály Filhar-
monikusok Debrecen koncertje a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel,  
műsorvezető: Gróf Miklós

20 óra: a Debreceni helyőrségi zenekar 
koncertje a Kossuth téren
21.00 óra: 3D épületvetítés, közben tűz-
zsonglőrök a Kossuth téren

Augusztus 20., vAsÁRNAp
7 óra: karneváli felvonulás. Kerékpárosok, 
veterán autók, virágkocsik és művészeti 
csoportok felvonulása.
Hazánk egyik legnagyobb és egyben 
legnépszerűbb kulturális rendezvénye tavaly 
ünnepelte 50. születésnapját. A rendezvény 
központi eleme az augusztus 20-i karneváli 
felvonulás, mely során a több százezer szál 
élővirág felhasználásával készített, közel 5 mé-

ter magas és 12 méter hosszú virágkompozíci-
ók hazai és külföldi táncosok, hagyományőrző 
csoportok kíséretében végighaladnak Debre-
cen utcáin (Megyeháza–Nagyerdei körút).
11.30: a Langaléta garabonciások 
gólyalábas vásári komédiái a Békás játszi 
Lurkó Ligetében. Mongol és kazahsztáni 
hagyományőrzők bemutatója
12.30: Circus Bodricus. A Duotrio utcaszín-
ház gólyalábas előadása a Békás játszi Lurkó 
Ligetében
13 óra: Mongol és kazahsztáni hagyo-
mányőrzők bemutatója

13–20 óra: virágkocsi-kiállítás
A felvonulást követően a menetben végig vo-
nuló virágkocsik és oldtimerek kora délutántól 
testközelből is megtekinthetők, miközben a 
közönséget folklórcsoportok bemutatói szóra-
koztatják.                      (Folytatás a 31. oldalon)

tekerj a virágkarneválra!
A Debreceni Virágkarnevál egyik legüdébb színfoltja 2009 óta a virágdíszes kerékpáros 
felvonulás, mely idén immár kilencedik alkalommal vezeti fel a karneváli virágkocsik 
és művészeti csoportok menetét. A virágkarnevál 1900-as évek elejére visszanyúló 
kezdeteit megidéző kerékpáros felvonulásra évről évre egyre többen, egyre szebb 
és virágosabb bringákkal érkeznek – bizonyítva ezzel, hogy a debreceniek nemcsak 
szeretik, de ki is veszik részüket a karneváli forgatagból. A kerékpáros menethez idén 
is bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy virágokkal díszített kerékpárral végigtekeri a 
karneváli útvonalat. 

A felvonulásra cégek, intézmények, civil szervezetek minimum 5 fős kerékpáros 
csapatai a Tourinform-irodában jelentkezhetnek, legkésőbb augusztus 16-áig.  
A részvétel bárki számára ingyenes, de csoportok részére előzetes regisztrációhoz 
kötött. Aki nemcsak felvonulni, de nyerni is szeretne, annak érdemes a felvonulás 
végén maradni a Pallagi úton, és fotón megörökíteni a karneváli részvételét, az Irány 
Debrecen! Facebook-oldalon ugyanis a szervezők versenyt hirdetnek a „Legvirágosabb 
Bringa” címért, melynek nyertesei értékes nyereményekkel gazdagodnak.

tourinform-iroda | Piac u. 20. | 412-250 | debrecen@tourinform.hu | www.iranydebrecen.hu

FeLLépő csopoRtok
Idén is látványos csoportok vonulnak 
fel a virágkarneválon. ezúttal sem kell 
nélkülöznünk a népszerű olasz zász-
lóforgatókat, lesznek gályalábasok 
és különleges, egzotikus hangulatú 
produkciók szerte a nagyvilágból.

Ballet Camara Társulat, Szenegál t Ciprusi 
Török Néptánszövetség, Észak-Ciprus 
t Olinyolotl Néptánc Társulat, Mexikó t 
Tennesse Children’s Dance Ensemble, USA 
t Havsa Folklóregyüttes, Törökország t 
Stelzen-Art, Németország t ASD Tempesta 
Zászlóforgató Csoport, Olaszország t 
Sibirskye Uzory Táncegyüttes, Oroszország 
t Carnaval de Colores, Spanyolország 
t Majek Folklóregyüttes, Csehország t 
Česka Beseda Táncegyüttes, Csehország t 
Iliria Táncegyüttes, Albánia t Osmangazi 
Néptáncegyüttes, Törökország t Majek 
Folklóregyüttes, Csehország

A Debreceni virágkarneválon felvonu-
ló hazai művészeti csoportok sorában 
sok régi ismerőst üdvözölhetünk. 
tánc- és művészeti csoportok, közép-
iskolai csapatok egyaránt színesítik a 
pazar látványosságok sorát.

Magyar Chan W u Szövetség: Oroszlántánc 
t Debreceni Ady Endre Gimnázium t 
Attitüde Táncegyüttes t Cactus Cuntry Club 
Debrecen t Debreceni Majorette Együttes 
és a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvós 
Zenekara t Diamond Fitness t Feeling Tánc 
és Mazsorett Egyesület és a Zichy Géza 
Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara t Happy 
Time Táncegyesület t Ozirisz Hastánc 
Stúdió t Piruett Tánc Stúdió t Pozitív 
Centrum Táncművészeti Egyesület t R’n’B 
Dance Team t Valcer Táncstúdió és Szihalmi 
Fúvósok t Vénkerti Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola t Debreceni Ütősök 
t Fantasy Tánc-Show t Debreceni Maskara 
Alapítvány
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(Folytatás a 30. oldalról

Az old timerek és a folklórbemutatók csak 
18 óráig láthatóak a Nagyerdei Stadion északi 
rendezvényterén.
14 óra: a Debrecen helyőrségi zenekar 
koncertje a Békás játszi Lurkó Ligetében. 
Közreműködik a Maskara mazsorettcsoportja.
14.30–16 óra: a Marosvásárhelyi Rocksuli 
koncertje a Sörkert-színpadon
16 óra: karneváli fieszta a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon
18–20 óra: a Marosvásárhelyi Rocksuli 
koncertje a Sörkert-színpadon
19.00: karneváléj. Magyarország legnagyobb 
arénashowja a Nagyerdei Stadionban.  
A legnagyobb hazai sztárok, viághírű Abba-
slágerek, mesemusicalek újratöltve, galaktikus 
látványelemek, 2000 hazai és külföldi táncos, 
artisták, illuzionista, légi látványosságok. 

Fellépők: Janza Kata | Király Linda | Náray Erika 
| Palya Bea | Schell Judit | Feke Pál |  
Kamarás Iván | Király Viktor | Majka és Curtis | 
Miller Zoltán | Nagy Dániel Viktor | Pápai Joci | 
Puskás Peti | Stohl András | Györfy Anna |  
Nagy Viktória Éva | Stubendek Katalin |  
Dánielfy Gergely | Dánielfy Zsolt | Kiss Balázs | 
Kiss Gergely Máté | Kiss Mátyás | Lehner Zalán 
| Sütő András | Tordai Zoltán | Vincze Márton | 
Fugato Orchestra | Lautitia Kóruscsalád |  
Új Lovas Színház
Rendező: Böhm György, Jászai Mari-díjas 
művész
22 óra: tűzijáték az Egyetem téren
22.30: the biebers-koncert az Egyetem téren
23.23: tankcsapda – Jubileum 25, magyarul 
beszélő koncertfilm. ekF 2023 – Debrecen 
vonzza a filmeket! kertmozi a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon
0–2 óra: utcabál az Egyetem téren

Augusztus 21., hétFő 
8–19 óra: virágkocsi-kiállítás, Kossuth tér
19 óra: mexikói és magyar folklór est 
táncházzal
20 óra: Fantomasz – color tribute band 
koncertje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Válogatás a legendás Color együttes és Felkai 
Miklós legjobb dalaiból. A belépés ingyenes.

Augusztus 22., keDD 
20 óra: a csík zenekar koncertje a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon; vendég Presser Gábor. 
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Augusztus 23., szeRDA
Vetítések a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon
20.23 óra: Macerás ügyek (magyar filmdrá-
ma, 83 perc, 2000)
22 óra: Az ajtó (magyar–német filmdráma, 
94 perc, 2012)



Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 8 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-
tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.  
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal hatá-
rozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki 
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek 
tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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A több mint 100 éves múltra visszatekintő Apolló mozi az elmúlt évek-
ben folyamatosan növelni tudta nézettségét. Míg 2013-ban 28 ezer 
nézőt fogadott a patinás filmszínház, ez a szám 2016-ban már több 
mint 83 ezer volt. A növekvő érdeklődésre és a látogatók kényelmére 
való tekintettel a mozit üzemeltető Főnix Rendezvényszervező Közhasz-
nú Nonprofit Kft. az infrastruktúra további fejlesztéséről döntött. 

A felújítás miatt augusztus 10-én bezárta kapuit a filmszínház.  
A munka várhatóan egy hónapot vesz majd igénybe, így a mozi ezután 
legközelebb szeptember közepén nyithat ki újra.

A fejlesztés során korszerűsítik a mozi teljes épületének villany-
hálózatát, felújítják a mosdókat, a Deésy Alfréd- és Soós Imre-termek 
klímaberendezését. A folyosón a büfé és a jegypénztár előterében is 
felszerelnek majd egy komplett klímaegységet, amely átíveli az egész 
mozit. A tervek között szerepel a büfépult kibővítése is, hogy gyorsítani 
lehessen a kiszolgálást.

Az újranyitást követően pedig a látogatók az interneten keresztül is 
vehetnek majd jegyeket az Apolló mozi előadásaira.

lesz a mozi
Szebb és modernebb

A Magyar Férfiegészség Tudományi Társaság és az  
Apolló Egészségügyi Centrum között létrejött egészségügyi-

stratégiai megállapodás keretében lehetőség nyílik panaszokat 
okozó jóindulatú proszatata-megnagyobbodás esetén egy  

modern, nagyfrekvenciás lézer kezelésre,  
mely az arra alkalmas betegek részére ingyenes. 

A betegeknek a beavatkozás előtt egy vizsgálaton kell 
résztvenniük, melyet a társaság orvosai végeznek.  

Vizsgálatra bejelentkezés céljából  illetve minden egyéb,  
az Apolló Egészségügyi Centrum szolgáltatásait érintő  

kérdéssel is kérjük hívják a 06 30 288-4497 telefonszámot, 
ahol munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre.

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

Terminátor 2 - Az ítélet napja

Ütős akcióthrilleren is borzonghatunk. Mitch 
Rapp (Dylan O›Brien) életét borzalmas tragédia 
keseríti meg: egy terroristatámadás során a szeme 
láttára ölik meg a menyasszonyát. A férfi egyetlen 
célja ez után, hogy elkapja a kegyetlen merénylőket.  
A bosszúszomjas Mitchre felfigyel a CIA igazgatóhe-
lyettese is, tőle pedig már egyenes út vezet a kikép-
zéshez, amit egy hidegháborús veterán ad. A törött 
szívű fiatalemberből hamar profi gyilkológép válik.

arnold Schwarzenegger neve évtizedek óta ga-
ranciát jelent egy pörgős és lövöldözésekkel teli ak-
ciófilmre, ez ezúttal sem lesz másként. Az alternatív 
múltat festő mozi szerint 1997-ben a harmadik 
világháború hárommilliárd áldozatot követel világ-
szerte. Aki mégis életben marad, annak a gépek 
ellen kell csatáznia vég nélkül. Most egy új Terminá-
tort terveztek, aminek feladata az, hogy elpusztítsa 
John Connort, a gépek elleni harc vezetőjét.

igazi magyar filmcsemege kerül a mozikba 
szeptemberben: Simonyi Balázs rendező a fizikai 

teljesítőképesség határára és az 
emberi lélek mélyére kalau-
zolja nézőit. A dokumentum-
filmen keresztül öt sportoló 
küzdelmeit ismerhetjük meg, 
akik elindultak a legendás 
Spartathlonon indultak.  
A több mint másfél napon 

át tartó futóversenyen 
Athéntól Spártáig halad-

nak 246 kilométeren 
keresztül, elképesz-

tő kitartásról 
tanúbi-
zonyságot 
téve.

Amerikai bérgyilkos

Nyárvégi filmkavalkád
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Megfejtéseiket augusztus 31-éig  
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
az erdély című ismeretterjesztő 

társásjátékot sorsoljuk ki; ezt  
szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes meg -
fejtést beküldő szerencsés olvasóink:

Török Zsuzsánna (Sinai utca) 
Pál Balázs (Ebes, Hárs utca)



Debreceni VirágkarneVál
Pazar Programkavalkád augusztus 12. és 23. között: 
galiba, cseh sörkert, éPületvetítés, tündérkert

Farmer expo
mezőgazdasági és élelmiszer-iPari szakkiállítás: 
csaknem 300 kiállító az agrártudományi közPontban

2017.
aug. 10. –
szept. 7.

Debreceni korzó
Információs kiadvány
2017. augusztus 10. – 
szeptember 7.

 Lapigazgató: Dr. Szabó józsef
 Kiadó: Médiacentrum Debrecen kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu

 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: Alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6.
 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 33 ezer példányban  
  Debrecen területén
 Terjeszti: lapcenter kft.

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

Miskolczi János fotója
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O A véGteLeNbe és tovább. Nagy Gabriella 
műveiből nyílik tárlat augusztus 17-én 17 órától a 
Modemben. A festőművész nem követi kényszere-
sen a trendeket: a létezés alapvető kérdései foglal-
koztatják, s rendkívül precíz ecsetkezeléssel, a ha-
gyományos témák felfrissítésével, azok helyenkénti 
ironizálásával teremt felismerhető képi világot. n

O iNDuL A béRLetezés. Igaz, hogy még javában 
tart a nyári szünet, és legtöbben megérdemelt pihe-
nésüket töltik, mégse feledkezzenek el arról, hogy 
szeptembertől újra indul városunkban a komolyze-
nei élet! Fantasztikus tehetségű magyar és külföldi 
szólistákkal és vendég együttesekkel, változatos 
műsorokkal várja közönségét a Kodály Filharmoni-
kusok és Kodály Kórus. Ne felejtsék el tehát meg-
váltani bérleteiket a Kodály Filharmónia Debrecen 
2017/2018-as évadára, hiszen klasszikusokkal 
színesebb a világ! A bérletek kaphatók: a debreceni 
Tourinform-irodában és a Kölcsey Központ jegy-
pénztárában egyaránt. A régi bérletek megújítására 
augusztus 19-éig van lehetőség. n

O HeLyeseN. Előző lapszámunk 4. oldalán tévesen 
szerepelt az utolsó, lapzárta után érkező cikkben 
Ruszin Romulusz, az MH 5. Bocskai István Lö-
vészdandár parancsnokának a neve. Ezért tőle és 
olvasóinktól is elnézést kérünk. n

O hoVa tűnt rejtő jenő? Nem véletlenül volt 
a magyar ponyvairodalom legnagyobb mestere. 
Rejtő sajátos humorral átszőtt szövegeit ma is szí-
vesen idézgetjük, életútjáról viszont keveset tudunk.

A Debreceni Irodalom Háza időszaki kiállítása az 
ikonikus rejtői karakterek és a népszerű Korcsmáros 
Pál-képregények segítségével kalauzolja a látoga-
tót a rejtői regényvilág szövevényében, s így hozza 
személyes közelségbe az író alakját.

A kiállításhoz különleges (0–99 éves korig, illetve 
diákoknak 3. osztálytól ajánlott) múzeumpedagógiai 
foglalkozás is kapcsolódik, amely azt nyomozza, 
hová tűnt Rejtő Jenő. n

Egyedülálló fatüzelésű látvány

kemencében sült olasz pizza,  

eredeti olasz alapanyagokból

Minőségi olasz kávék

Prémium italok, koktélok

Debrecen, Piac u. 12.
Tel.: (70) 4349180
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