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Okos város
Végre itt a nyár, megteltek a debreceni utcák és terek 
élettel. A vendéglátóhelyek teraszain nyüzsögnek a fia-
talok, a gyerekek estig kint vannak a játszótereken, és 
egyre népszerűbbek a szabadtéri programok is.

Nemcsak a debreceniek foglalták el a városi te-
reket, de egyre több a turista is. Könnyű dolguk van, 
ha a debreceni programok között akarnak válogatni. 
A megújult Debrecen.hu portálon az összes fontos 
városi rendezvényről olvashatnak az érdeklődők, akár 
a mobiltelefonjukon is. (A belváros és a Nagyerdő után 
már a teljes villamoshálózaton ingyenes wifi várja az 
utasokat!) 

Ha nyár, akkor irány a Nagyerdő! A gyönyörű 
parkerdő és a stadion mellett izgalmas kikapcsolódást 
kínál a felújított Nagyerdei Víztorony (amit akár meg is 
lehet mászni). Ha már itt tartunk: a Víztorony a hely-
színe minden hónapban a Smart City Meetup-oknak. 
Ezeken a rendezvényeken szakértőkkel beszélgetünk 
arról, mitől lehet Debrecen „okos város”. Például attól, 
hogy stratégiai együttműködést kötött a világ egyik 
legismertebb közösségi navigációs rendszerével, a 
Waze-zel. Az ingyenes mobilapplikáció segítségével 
naprakész információt kaphatnak a közlekedők a for-
galmi akadályokról, az útépítésekről, a torlódásokról is. 

Debrecen mindig is okos város volt, de akkor lesz 
„smart city” is, ha ezeket a lehetőségeket egyre töb-
ben használják a városban. Töltsék le Önök is a Waze 
alkalmazást, tapasztalataikat pedig mondják el ne-
künk weboldalunkon, Facebook-oldalunkon, vagy akár 
személyesen a következő Smart City Meetup-on!
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Smart City vezető szakértője

4
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Idén Debrecen lesz a kiemelt helyszíne, azaz a 
„fővárosa” június 24-én a Múzeumok Éjszaká-
ja rendezvénysorozatnak, melynek központi 
témája ezúttal az értékőrzés. 

Hagyományosan összefognak a debreceni múzeumi 
negyed intézményei is: a Déri Múzeum, a Modem, a 
Medgyessy-emlékmúzeum és Debreceni Irodalom 
Háza, a Református Kollégium Múzeuma és a 
Református Nagytemplom együttesen látogatható 
a ezen a napon egyetlen, kedvezményes karszalag 
megvásárlásával. 

Ráadásul ezen a napon ad otthont a cívisváros 
a Kárpát-medencei református zsinatnak is!

DÉrI MúzeuM
O Déri tér
 17.00 Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekara
 17.30 Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna 
  Egylet bemutatója
 19.00 Wesser Patrik és a Crocodile Rock
 20.30 Éva Presszó-koncert
 22.00 Bordó Sárkány-koncert
 23.00 Lángoló Csigák tűzzsonglőr bemutatója
 24.00 Szent Iván-éji tűzugrás
O Díszterem: 16-tól hajnal 2-ig filmvetítés 
O Kupolaterem: Az éjszaka műtárgyai.  
E napon itt láthatjuk Bocskai István fejedelmi 
botját, Báthory István buzogányát és egy másik, 
Bocskaihoz kapcsolódó különleges dokumentumot, 
egy 1604 novemberében kibocsátott török jogbiz-
tosító iratot, az úgynevezett berátot. 
O Tárlatvezetések: a fegyvertörténeti és a japán 
kiállításon, a képtárban és a szamuráj udvarházban.
O Kávézó: múzeumpedagógiai foglalkozások

MeDgyessy Ferenc eMlÉKMúzeuM És 
DebrecenI IroDaloM Háza
 19.00 Olt Tamás: Szájon lőtt tigris. Rejtő-est
 21.00 A Nyughatatlan együttes koncertje
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások

reForMáTus KollÉgIuM
17.00–24.00 Kézműves-foglalkozások (főként 
gyermekeknek) az udvari árkádok alatt
17.00–17.30 Fabula et Figura bábelőadás:  
„Az árkot ugró legényke” (magyar legendamese 
feldolgozás-ősbemutató az udvari színpadon) 
17.00 A Tiszafüredi Vackor Varroda babakiállítása a 
Toldi jeleneteiből a Nagykönyvtár II. emeletén
17.00–17.30 Nagy Benedek a babakiállításhoz 
igazodó részleteket szaval a Toldiból 
17.30–17.45 Hörcsik Richárd: A református kollégi-
umok és a bor. Bormustra: Sárospatak, Debrecen és 
Nagyenyed kollégiumai (borászok bemutatkozása, 
borkóstoló az árkádok alatt)

Múzeumok varázslatos éjszakája
17.45-18.15 A Kollégiumi Kántus és Baló Anna 
énekes: bordalok, vidám diákdalok (udvar)
18.00–24.00 Tamus István és művésztársai: 
grafikai technikák (udvar)
18.00 Égerházi László tárlatvezetése, a 
„Fejedelmek, címerek, Égerháziak” című kiállítás 
bemutatása a Múzeumpedagógiai teremben
18.30–19.00 A Fabula et Figura bábelőadása az 
udvaron: Az árkot ugró legényke
18.30–18.45 Oláh Róbert „Ritkaságok a reformá-
ció könyvespolcáról” c. régi könyves bemutató 
19.00–19.15 Gáborjáni Szabó Botond tárlatve-
zetése a Protestáns üzenetek című kiállításon a 
Nagykönyvtár II. emeleti műemlék-termében
19.15–19.45 Arany János: Bolond Istók. Vranyecz 
Artúr és Béke Csaba előadása az udvaron
19.30–19.45 A 3D nyomtatásról. Előadás, bemuta-
tóval, György Attila (Kiss Tihamér-terem) 
20.15–21.30 A Bakator zenekar koncertje, a végén 
tánctanítással
20.30–21.00 Tárlatvezetés a Református 
Gimnázium Természettudományi 
Gyűjteményeiben, szaktanárok 
vezetésével 
21.00 Tárlatvezetés a gimnázium 
új freskói közt 
21.00 Zichy Mihály remek-
műve és az Arany-balladák 
Zichy-illusztrációi. Imre László 
akadémikus tárlatvezetése 
(Nagykönyvtár II. emelet)
21.20-22.20 Pátkai Rozina trió. 
Koncert az udvaron
22.40–23.40 LED-koncert az udvaron

nagyTeMploM
18.00–00.30
A Múzeumok Éjszakáján látható lesz a Nagy-
templom valamennyi kiállítása: a földszinten 
a történelmi kiállítás részeként megnézhetjük 
Kossuth Lajos karosszékét, az egyháztörténeti 
kiállításon pedig az eredeti Vizsolyi Biblia egyik 
fennmaradt példányát, egy utókiadásba – mely 
bepillantást enged az ómagyar nyelv és korunk 
nyelvhasználata közötti különbségbe – pedig akár 
bele is lapozhatunk. z érdeklődők végigjárhatják a 
bibliai makett- és festménykiállítást, az interaktív 
kiállítóteret, láthatják a Rákóczi-harangot és a 
padlásteret, valamint kisétálhatnak a két torony 
közötti panorámajárdára, ahonnan lélegzetelállító 
látványt nyújt a kivilágított város. Éjfélkor csodála-
tos orgonakoncert zárja a programot.
A rendezvények nem érintik az Emlékkertet, csak 
a kávézót.

MoDeM
Erre az éjszakára a 19–20. század legjelentősebb 
szobrászának tartott francia művész, Auguste 
Rodin műve, A csók is Debrecenbe érkezik a 
Szépművészeti Múzeumból. 
17.00 Szerencsés János, avagy az ördög három 
arany hajszála: a Vojtina előadása a belső kertben
17.00 Receptorok: Kozári Hilda multiszenzorális 
intervenciója az Antal–Lusztig-gyűjteményben 
című kiállítás megnyitója a földszinti kiállítótérben

18.00 Nagy T. Katalin kurátor tárlatvezetése a 
frissen megnyílt, Receptorok kiállításon
19.00 Kerekasztal-beszélgetés a kortárs műgyűjtés 
kiemelkedő szereplőivel, Antal Péterrel, Nemes Ju-
dittal, Szalóky Károllyal, Szöllősi-Nagy Andrással és 
Ébli Gáborral a földszinten
20.00 A gyönyörben nincs középút: Eszenyi Enikő 
estje a belső kertben
21.00 Bódi Katalin tárlatvezetése a Megrajzolt 
Érosz című kiállításon, a 2. emeleten
22.00 Žagar-koncert a belső kertben
22.30 Erdős Virág tárlatvezetése a Megrajzolt Érosz 
című kiállításon
23.00 Dresch Mihály-koncert a belső kertben
24.00 A Hodworks társulat előadása a Megrajzolt 

Érosz kiállításon
00.30 Hormonális változások: Dariusz 

Gorczyca performansza a belső kertben 
(rossz időjárás esetén a 2. emeleten)

További kiállítások: 
X,y. Újgenerációs lengyel–magyar 
festészet (2. emelet).
nagy felbontás. A Krakkói 

Nemzetközi Grafikai Triennálé 
fél évszázada (1966–2015) (3. 

emelet).

Kölcsey KözponT. Idén a Főnix Kft. is bekap-
csolódik a programsorozatba. Nyitva lesz a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-terme az aktuális kiállítással, 
a tetőteraszon pedig varázslatos programok várják 
az érdeklődőket.

Žagar

KaTonaHősöK És cívIs polgároK. 
Idén a Múzeumok Éjszakáján 18 órától a 
Régi Városháza is programokkal várja a 
közönséget.

Láthatjuk az I. világháborúban szolgált 
39-es cs. és kir. gyalogezred történetét 
bemutató tárlatot eredeti katonai felszere-
lésekkel, tárgyakkal a doberdói és isonzói 
harctérről, eredeti fényképekkel, tábori 
képeslapokkal, térképekkel. A Hőskereső 
interaktív kiállítás keretében a családok 
elesett őseiket kereshetik az országos és 
debreceni digitális adatbázisban. Filmek, 
dokumentumok vetítése is lesz.

Megismerkedhetünk Debrecen I. világ-
háború alatti életével.

A várostörténeti tárlaton látható lesz 
Nagy Lajos 1361-es adománylevele, Lipót 
császár adománylevele és egy 16. századi 
főbírói gyűrű.

A program során tárlatvezetést tart 
Ruszin Romolusz tábornok és Papp László 
polgármester.

újra együTT lehet  látni  Munkácsy Mihály 
trilógiáját, a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce 
homo és a Golgota című festményeket. 
A tervek szerint szombaton korán reggel 
leplezik le a Golgotát, a képet ezen a napon, 
majd június 27-től 30-ig láthatja a közönség  
a Déri Múzeumban.
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Tematikus hétvégék az Agórában
Hogyan lesz a körből gömb, a téglalapból henger? Erre a kérdésre is 
választ kaphatnak a látogatók június utolsó hétvégéjén az Agórában. 
Megismerkedhetnek Rátai Dániel találmányával, a Leonar3Doval, 
amely a számítógépek kétdimenziós világát szó szerint kiemeli a 
monitorok síkjából. Július 8-án és 9-én ismét littleBits hétvége lesz az 
élményközpontban; ezúttal a Star Wars világát megidéző elektronikus 
kütyüket, többek között lézerkardot vagy robotot építhetnek a gyerekek 
a littleBits készletek segítségével. Színes, mókás kísérletekkel várják 
elsősorban a kisebbeket július utolsó hétvégéjén, augusztus közepén 
pedig már a nagyobbaknak szól a program: a lányok bepillanthatnak a 
sminkkészítés tudományába: természetes alapanyagokból arcpirosítót, 
szemhéjfestéket és ajakbalzsamot készíthetnek. n

Az Idén hagyományteremtő szándékkal valósul meg az első debreceni 
utcafesztivál, az I. PAD – Picnic & Art Debrecen a b24 Galéria szerve-
zésében. Június 21. és 23. között a sétálóutcán graffitisek (Chek, Kaos, 
Menetmen, Thisshit, Upik, Vegaz) dolgoznak majd, gyerekprogramok, 
slam poetry, koncertek, felolvasások várják az érdeklődőket. A fesztivál 
alatt a b24 Galériában Kipakolás című tárlat, az Artka Galériában az 
Occupation látható, a Medgyessy-gimnázium diákjai pedig kirakatokat 
rendeznek be a Batthyány utcai üzletportálokban. Fotó: Menetmen, az 
I. PAD egyik graffitisének munkája. n

Fesztivál a Batthyány utcán

TűzTánc
Szent Iván-éjhez kapcsolódik a 
XVIII. Tűzzománc Ifjúsági Táncfesz-
tivál, melyet a Csapókerti Közösségi 
Házban és a Süveg utcán rendeznek 
meg június 24-én 15 órától másnap 
hajnal 4-ig. 15.30 és 22 óra között 
néptáncegyüttesek ropják a színen, 
lesznek kézműves játszóházak 
Szentiván jegyében, tánctanítás, 
utcaszínházi előadás. 22 órától tüzes 
produkciót láthatunk, lesz szentiváni 
tűzgyújtás, tűzugrás, éjféltől pedig 
táncház egészen napfelkeltéig a 
közösségi ház nagytermében.

Fröccs-
torony 
Fehér habzóborok fesztiválját 
rendezik meg a Nagyerdei Vízto-
ronyban. Itt – a sikeres májusi Ro-
zé-toronyhoz hasonlóan – 26 pin-
cészet borait kóstolhatjuk június 
23-án, 24-én és 25-én esténként. 
A Víztoronykertben a ZZCopy, az 
Ed Philips és a  Memphis Petrol 
zenéjére lehet majd bulizni; a gye-
rekeket kézműves-foglalkozások 
várják. A rendezvény készpénz-
mentes, HelloPay fesztiválkár-
tyával lehet fizetni a helyszínen. 
A Rozé-toronyhoz hasonlóan a 
finom nedűket egyedi logózású 
borospoharakból lehet fogyasz-
tani, amelyeket – igény szerint – 
hazavihetnek a vendégek,  
vagy a rendezvény végén  
visszaválthatnak. n
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Mennyire cseng jól a cívisváros neve a turisz-
tikai piacon? 

Ma a belföldi turizmus térképén a tizedik helyen 
állunk a vendégéjszakák számát tekintve. Szinte 
csak fürdővárosok előznek meg minket, viszont van 
egy kivétel: Eger. Nemrég végeztünk egy reprezen-
tatív online kutatást, eszerint míg Eger rajta van a 
vágyott, felkeresendő desztinációk listáján, mi nem 

igazán. Úgyhogy komoly teendőink vannak, hogy 
ezen változtassunk. Szerintem az Egri csillagok 
annyival nem jobb könyv, mint a Légy jó mindha-
lálig, hogy ez indokolja ezt a különbséget… Deb-
recen, szerintem, újrapozicionálásra vár: a turisták 
élményeket keresnek, interakcióért jönnek, másik 
turistával szeretnének találkozni, ismerkedni. S az, 
amit nem lehet élményként megélni és a közösségi 
médiában azonnal megosztani, az ma a turistákat 
nem érdekli. Kövekért már nem indulnak el.

Ezzel szemben a mi városunk milyen élménye-
ket kínál? 

Jelenleg Debrecen úgy pozicionálható a belföldi 
turisták számára, hogy a legattraktívabb hosszú 
hétvégés úti cél, különösen a kisgyermekes csalá-
doknak. Sokan egyébként nem ismerik Debrecent. 
Van egy kép a fejekben, amiben ott a Nagytemplom 
és a kulturális örökség, amit viszont ha húsz éve 
láttam, és kipipáltam a bakancslistán, akkor azért 
már nem indulok el újra. Nem tudják a hazai utazók, 
milyen csoda a megújult Nagyerdő a stadionnal, a 
Békás-tóval, a ködszínházzal, vagy hogyan szépült 
meg a belváros… Nekem az a jó példa, hogy volt 
egy százéves ipari műemlék egy elgazosodott terü-
leten, és ebből lett a Nagyerdei Víztorony, amit még 
a Central Parkban is el lehetne helyezni, mert ott 
is fényképeznék a turisták, ott is megállná a helyét 
kivilágítva, a mászófallal, a Tourinform-ponttal, a 
borbárral. Ilyen jellegű fejlesztésekre van szüksége 
Debrecennek, és annak a tudatos kommunikációjá-
ra, hogy ez egy vendéglátó, turistákat fogadó város. 

Turizmus, nyár, programok, vendégéjsza-
kák és toplisták: Gődény Gáborral, az 
idén márciusban létrehozott és a Főnix 
Rendezvényszervező Kft.-n belül mű-
ködő Visit Debrecen Divízió vezetőjével 
beszélgettünk. 

Mi a cég feladata? 

A közvetlen üzleti cél végtelenül egyszerű: növel- 
ni kell a város idegenforgalmi adóbevételeit.  
Ez azt jelenti, hogy minél több fizető vendégéjsza-
kát töltsenek itt a turisták. Amivel ezt el lehet érni, 
az komoly turizmusfejlesztési munka és városmar-
keting. A legnagyobb kihívás, hogy a már meglévő 
négy nemzeti kiemelt turisztikai régió (Budapest, 
Balaton, Sopron-Fertőd és a Nyírség, Felső-Tisza, 
Tokaj) után ötödikként (Hajdúszoboszlót, a Tisza-tót 
és Hortobágyot is magában foglalva) felzárkózzon 
a város. Ha kiemelt turisztikai régió leszünk, akkor 
olyan fejlesztési forrásokhoz juthatunk, amivel már 
a világ globális turisztikai térképére is felkerülhet 
Debrecen.

Debrecennek végtelen nagy versenyelőnye van

„Van három szép gyermekem.  
A karrierem a légi közlekedésben 
és turizmusban fejlődött, és az is 
fontos, hogy debreceni vagyok, és 

hazajöttem erre a feladatra húsz év 
után. S emellett van egy formálódó 
zenekarom, aminek gitárosa, éneke-

se, dalszerzője vagyok…”



Generációs kérdések is felmerülnek, ha a 
turizmusról beszélünk. A fiatalokat meg lehet 
szólítani? 

Ha egy hosszú hétvégés utazásra gondolok, nagyon 
sok mindent tudunk nyújtani egy fiatal vagy egy 
középkorú párnak, vagy a kisgyerekeseknek is, de 
pont a tizenévesek nehezen köthetők le. Mondjuk ők 
bárhova utaznak, az elsődleges útitársuk egy tábla-
gép vagy egy mobiltelefon, amivel kommunikálhat-
nak a világgal, ha éppen nem a barátaikkal vannak. 
Szeretnénk, ha olyan látnivalókkal gazdagodna 
a város, melyekkel ezt a korosztályt is ki tudjuk 
szolgálni. Amivel ma a szállodák versenyeznek, az a 
wellness-szolgáltatások kínálata, márpedig el kell, 
hogy fogadjuk: a termálvíz ma már olyan, mint a 
büféreggeli. Bemegyek egy szállodába, és termé-
szetes, hogy van. A kérdés az, mi történik, amikor 
megszárítottam a hajam, és kijöttem a wellnessből. 
S itt Debrecennek végtelen nagy versenyelőnye van 
a rendezvényei, a fesztiváljai, az itteni folyamatos 
eseménydömpig miatt. Amikor itt vannak a turisták, 
akkor már megélik a programok változatos kíná-
latát, nagyon örülnek neki. Éppen ezért nekünk az 
esemény- és rendezvényturizmussal kell idehozni a 
vendéget, és utána kiszolgálni nagyon magas szín-
vonalon. S akkor ő már egy lojális, további visszaté-
rő vendége lesz a városnak.
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Kakukk

Mit ajánl erre a nyárra a vendégeknek, és, 
természetesen, a debrecenieknek? Mit ne 
hagyjunk ki?

Minden városlakó legalább négy-öt rendezvény-
re felhívhatja nem itt lakó ismerősei figyelmét. 
Az egyik a tizedik Campus Fesztivál, mely épített 
környezetben, körömcipőben is bejárható területen 
üzemel, és – a stadion létesítményeit használva – 
olyan ötcsillagos fesztivál, amilyen nincs még egy 
az országban.  Ráadásul két szinten zajlik, mert a 
stadion körül a futópálya és korzó is be lesz vonva, 
s idén olyan fellépőkkel találkozhatunk, mint példá-
ul Lukas Graham vagy a Prodigy... 

A virágkarnevált is ajánlhatjuk, ami ma már 
nemcsak egyetlen napról szól. Annyira erős márka, 
hogy a Debrecenbe látogatók egynegyede már volt 
ezen a rendezvényen. Nagyon izgalmas lesz az idei 
Hortobágyi Lovasnapok is; arra biztatom a debre-
cenieket, hívják el erre is ismerőseiket. Illetve lesz a 
Bor- és Jazznapok, amit, szerintem, megint érdemes 
beírni a naptárba. A Múzeumok Éjszakája pedig 
azért érdekes, mert idén mi leszünk az országos 
rendezvénysorozat fővárosa. Nagyjából ott tartunk, 
hogy minden nyári hétvégre esik egy-egy olyan 
rendezvény, amire érdemes idehívni a barátokat, 
rokonokat, ismerősöket.

Sz. M.

Debrecennek végtelen nagy versenyelőnye van

A turisták élményeket keresnek Debrecenben is. A Nagyerdei Víztorony, „amit még a Central Parkban is el lehetne helyezni…” 
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A 75 helyi televíziót tömörítő Helyi 
Televíziók Országos Egyesülete 
Egerben tartotta hagyományos 
tavaszi találkozóját május végén. 
Itt adták át az egyesület Helyi 
Érték Díj pályázatának díjait. 

A szakmai zsűri a Debrecen Te-
levízió Napszemle című híradóját 
találta legjobbnak. Indoklásuk 
szerint a Médiacentrum Debrecen 
televíziójának  hírműsora a már 
ismert magas szakmai színvona-
lat mutatta be 2017-ben is – úgy, 
hogy közben virtuális stúdióba 
települtek, s még tovább fejlődött 
az egyébként is magas színvona-
lú operatőri munka. 

Mint Vida Gyula főszerkesztő 
nyilatkozta: azért 
indult el a Debrecen 
Televízió a verse-
nyen, hogy újra és 
újra elnyerje az 
elismerést. 

– Minden évben 
és mindig újult 
erővel törekszik 
győzelemre a mé-
diacégünk. Jó, ha 

Az ország leghallgatottabb reggeli műsorát kapták meg a debreceni-
ek és a hajdú-bihariak. Az országos hálózattal rendelkező Rádió 1-hez 
csatlakozott a Debrecen Rádió FM 95. Május 6-án már Sebestyén 
Balázs és csapata, azaz a népszerű Reggeli show ébresztette a 
hallgatókat a 95 MHz-en. 

A debreceniek persze nem maradnak helyi információk nélkül, 
félóránként a legfontosabb helyi hírekkel jelentkezik a rádió. Délelőtt 

a díjat a főszerkesztő vida gyula, 
a nyertes híradó szerkesztője, 
pocsai István, és a napszemle 
műsorvezetője, Horváth zoltán 
vette át. ott volt velük Kovács 
Kálmán 3D animátor is, aki a 
megálmodója annak a látvány-
nak, amivel a nézők nap mint nap 
találkozhatnak.

A Debrecen Televízió híradója a legjobb

ilyen elvárásoknak kell megfe-
lelni, mert egyáltalán nincs előre 
kiosztva a díj; a zsűri mindig 

mérlegeli, hogy a le-
hetőségekhez képest 
milyen teljesítményt 
képesek nyújtani a 
jelentkezők.

A főszerkesztő 
hangsúlyozta: a szak-
mai elismerés mellett 
az is fontos, hogy a 
nézők is nagyon jól 
fogadták a változást 

Reggeli show Debrecenben is
10 és 12 óra között pedig a jól megszokott helyi műsorok és műsor-
vezetők várják a hallgatókat játékokkal, hírekkel, információkkal, 
programajánlatokkal. 

– Természetesen délután sem maradnak helyi információk nélkül 
a térségünkben élő hallgatók: ekkor óránként jelentkezünk hírblok-
kokkal – nyilatkozta Herczku József hírigazgató.

A Reggeli showban olyan témákkal foglalkozunk, amelyek az 
egész országot érdeklik, érdekelhetik: ha Debrecenben történik 
ilyesmi, és erről hírt kapunk, természetesen foglalkozunk vele. Az 
első adásra egyébként nagyon készültünk, köszöntöttük az újonnan 
csatlakozó debrecenieket, akiknek nagyon örülünk, hiányoztak 
nekünk.

Sebestyén Balázs, a népszerű médiaszemélyiség elárulta, hogy 
a debreceni hallgatóknak természetesen lesz lehetőségük lesz 
betelefonálni ezután is. 

– Várjuk a hívásokat és az üzeneteket is. A debreceniek korábban 
is hallhattak minket, így tudják, mire számíthatnak. Pontosan 
ugyanazt fogják kapni, amit akkor megszokhattak: egy szórakoztató, 
vidám, aktuális reggeli műsort. Örülünk, hogy végre náluk is szólunk, 
üdvözöljük őket újra a Reggeli Show családjában. Sokat voltunk már 
ott így együtt, szeretünk Debrecenbe járni és szeretjük a debrecenie-
ket is, bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk 
velük. n

– Úgy érzem, telibe találtunk 
az új arculattal – nyilatkozta 
Vida Gyula. n
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Tavasszal még attól rettegtünk, 
hogy – szégyenszemre – kizúg az 
NB I-ből a hétszeres bajnok Loki, 
s nem lesz első ligás focicsapa-
tunk. Nyár elejére aztán kiderült, 
két klub is képviselheti Hajdú-
Bihart a 12 együttest számláló 
mezőnyben.

Előbb a DVSC nyugtatta meg 
híveit, s kiharcolta a 
bentmaradást, aztán 
kivirágzott a Kamilla 
is: az NB II-ben vitéz-
kedő Balmazújváros 
helyet kért magának 
az elitmezőnyben.

Jön a rövid pihenő 
(július 15-én indul 
az új szezon). Az 
újvárosi sikeredző, 
Feczkó Tamás marad 
az NB II-ben, s az 
MTK együttesével 
próbálkozik a feljutással.  
A debrecenieknél a nagy meg-

Loki, Kamilla: két NB I-es csapat
mentő Herczeg András irányítja 
ezentúl a csapatot.

Herczeg megbízatása közkívá-
natra történt. Az egykori Loki-
futballista a DVSC történetének 
legsikeresebb edzője. Először 
1997 tavaszától másfél éven 
keresztül irányította a csapatot, 
majd pályaedzőként segítet-
te Supka Attila, majd Miroslav 

Beranek munkáját.  
Ez idő alatt a csapat 
három bajnoki címet 
nyert. 2007 telétől önál-
lóan végezte a munkát: 
irányításával a Loki 
két bajnoki címet, egy 
ezüstérmet, két Magyar 
Kupát, két Szuperkupát 
és egy Ligakupát nyert, 
bejutott a Bajnokok Li-
gája csoportkörébe, egy 
évvel később az Európa-
liga csoportkörébe.

Tavaly a Debreceni Labdarúgó 
Akadémia pallagi központjából 

A Loki végül kiharcolta a bent maradást

A DVSC jövője szempontjából nem mindegy, miként 
szerepelnek a klub utánpótlás-együttesei. Május 
utolsó napjaiban a Debreceni Labdarúgó Akadémia 
két csapata is az országos korosztályos küzdelmek 
legjobbjaként végzett.

Az U14-es csapat, Németi János együttese parádé-
san szerepelt a szezonban, hiszen 25 nyertes meccs 
és 3 döntetlen mellett mindössze kétszer szen-
vedett vereséget, emellett rúgott 131 gólt, amely 

messze a legtöbb ebben a korosztályos kiemelt 
bajnokságban.

Országos bajnok lett a DLA U13-as 
futsalcsapata. A Debreceni Labdarúgó Akadémia 
együttese az Üllőn rendezett négyes döntőben a 
Győr (9–0) és a Dunakeszi (3–1) ellen is nyert, s 
aranyérmes lett. Garamvölgyi Péter tanítványai 
az összesen 356 csapatot felsorakoztató küzdel-
mek során – a megyei, a regionális és az országos 
középdöntőben elért siker után – az országos finá-
léban is megőrizték veretlenségüket. n

Loki-utánpótlás: májusi eső aranyat ért

Az U14-es csapat tagjai: Lipcsei Péter, Urbán Gergely, 
Mak  Dominik, Füzfői Márk, Bényei Ágoston, Baranyai Nimród, 
Sándor Krisztián, Farkas Tamás, Erdei Máté, Pinte Krisztián, 
 Ecsegi Zsolt, Talpalló Norbert, Orbán Alex, Papp Benedek, 
Nikitscher Gergő, Perevuznik Makszim, Már Ádám,  
 Váradi Marcell. Edző: Németi János.
Korábbi edzők: Kaszás János, Fórián Zsolt, Pénzes László.

A Debreceni Labdarúgó Akadémia U13-as kerete: Tömöri Martin 
– Fábián Bence, Gellén Rokkó, Kuszkó Dominik, Lénárt Gábor, 
Tóth Balázs, Balogh Ábel, Kiss Máté, Széles Ábel, Tóth Bence, 
Virág Tamás, Balogh Máté, Kiss Balázs, Krajcsovics Ábel,  
Vietorisz Áron. Edző: Garamvölgyi Péter.

érkezve vállalt kétmeccses beug-
rást, míg Kondás Elemér lemon-
dása után megtalálták Leonel 
Pontest. Most, az idény végén 
– Pontes távozását követően – a 
sorsdöntő csatára kérték ismét 
„tűzoltásra” Mindhárom fellépése 
sikerrel járt. Tudja, hogy a mos-
tani kétéves szerződése nem a 
nimbusz ápolásáról szól – de úgy 
véli, a kihívások elől nem szabad 
elfutni... n



11

Győzelemmel köszönt el nézőitől a Loki női kézilab-
dacsapata. De a lányok több társuktól is búcsúztak 
az utolsó derbi után. Volt puszi, virágcsokor és 
 szurkolói kórus. És természetesen meghatódás, 
könnyek. 

A Kecskemétre távozó Siska Pálma viszont a 
nehéz pillanatokban is az arcára tudta varázsolni 
bájos mosolyát. Pedig ha valakinek, neki nem lehet 
könnyű, hiszen Siska Pálma eddigi teljes pályafutá-
sa a Lokinál telt. Az átlövő már a 2005–2006-os 
szezonban pályára lépett a klub színeiben, az NB 
II-es ifibajnokságban.  
A felnőtteknél a 2009–
2010-es bajnokságban 
debütált, aztán nem-
sokára eljött számára 
– több kortársával együtt 
– az igazi mély víz. 
Hiszen amikor DVSC BL-
csoportkörét is megjárt 
kétszeres ezüstcsapata 
szétszéledt, ő is azok 
között volt, akikre „rázu-
hant” a nagy teher. Akkor 
nagyon gyorsan kellett 
felnőtté válni, de elbírtak 
vele, Pálma a 2011–2012-es szezonban például 
27 bajnoki mérkőzésen kereken 100 gólig jutott.

Az utóbbi időszakban már kevesebb szerep 
jutott neki, ezért is dönthetett a távozás, a megúju-
lás mellett. Az újonc kecskeméti csapatban ismét 
vezéregyéniséggé válhat, ráadásul újra együtt 
játszhat egykori debreceni csapattársával, a szintén 
oda igazoló Karalyos Orsival. De nem győzi hang-
súlyozni, búcsúját nem tekinti véglegesnek, hiszen a 
szívében mindörökre lokista marad.

A nagy vagány, Jeca Deszpotovics derűsen 
búcsúzott. Tehette, hiszen hatalmasat fejlődött 

Debrecenben. Remek 
fizikai adottságokkal, ám 
rendkívüli szertelenséggel 
érkezett a Lokihoz, és 
sokáig csak a kőkemény 
védekezéséből lehetett 
igazán profitálni. De Tone 
Tiselj bízni kezdett benne, 
és elkezdte felépíteni a 
támadójátékát is. A Du-
naújváros elleni Magyar 
Kupa-bronzmeccsen élete 
legjobbját hozta dinamiz-
mussal, bombagólokkal, 

és még jó labdákat is lehetett tőle kapni. A végén a 
Hódosban nekivetkőzött; a szurkoló, akinek a mezét 
ajándékozta, örök emlékként teheti el.

Érzelmes búcsúval 
ért véget a szezon

El-elpityeredett 
viszont Marincsák Niki, 
aki immár másodjára 
távozik anyaegyesüle-
tétől. Annak idején szép 
reményekkel távozott, és 
ugyanígy érkezett vissza; 
úgy is tűnt, hogy tényleg 
hazatalált, de aztán 
mégsem. Remélhetőleg 
lesz olyan hely, ahol ki 
tudja magából hozni a 
maximumot. 

Elszorult a szíve a 
búcsúzáskor Marija 
garbuznak is. Az orosz 
játékos két lokista éve 
közül az első sikeredett 
igazán parádésra, de a 
másodikban is hasznos 
csapatembernek bizonyult 
akkor is, amikor látszott, 
hogy a vezérszerep már 
nem elsősorban az övé 
a támadások „epicentru-
mában”. De mindenki jó 
szívvel fog majd vissza-

gondolni Mására. És ő is Debrecenre.
Leginkább azonban Tóth Melindának potyog-

tak a könnyei, Varsányi Nóri alig győzte vigasztani. 
Pedig neki mindössze egyetlen Loki-szezon adatott 
meg. Ő Szilágyi Ági 
pótlására és Kelemen 
Vica tehermentesítésé-
re érkezett a Lokihoz, 
és – noha hátráltatta 
sérülés – megtette, amit 
megtehetett. 

Az élet megy, a labda 
pedig pattog tovább...

Fotó, szöveg: 
Gurbán György
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Lassaos. n

Ferenczi, a jani

A Főniát. n

Debrecen, a kézilabda-főváros

Férfi Magyar Kupa, döntő: 
Telekom veszprém–Mol-pick szeged 23–22 (13–9) 
Magyar Kupa, a 3. helyért: 
grundfos Tatabánya Kc–csurgói KK 23–18 (10–9)
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Miközben a hagyományos ko-
sárlabdázásban a DEAC Kamilla 
Gyógyfürdő férfi csapata kihar-
colta az NB I-be jutást, a 3x3-as 
játékban is egyre inkább előre 
tör a hajdúsági megyeszékhely. 
Augusztus 30. és szeptember 3. 
között városunk ad majd otthont 
a 3×3-as World Tour Mastersnek 
és az U18-as fiú, lány Európa-
bajnokságnak, s az is eldőlt, hogy 
két év múlva a felnőttek 3×3-as 
kontinensvetélkedőjét is megren-
dezi Debrecen.

Nem véletlen a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége s a 
Nemzetközi Kosárlabda Szövet-
ség (FIBA) kitüntető érdeklődése, 
hiszen már 2015-ben és tavaly 
is rengeteg ember szemlélte a 
Nagytemplom előtti, különleges 
légkört teremtő arénában a 18 
év alattiak világbajnoki küzdel-
meit, s tavaly is tízezer felett volt 
a nézőszám a főtéri labdapat-
togtatáson, kosárvarázson.

De nem csupán a nagy ren-
dezvények vonzzák a kosárlab-
dázás barátait. Az Oláh Gábor 
utcai sportkomplexum talán 
leginkább látogatott területe 
volt a bitumenes kosárpálya, így 
aztán nem csoda, hogy „elhasz-
nálódott” és felújításra szorult. 
A közel ezer négyzetméteres 
területen hat, 3x3-as játékra 
alkalmas, műanyag borítással 
ellátott játékteret alakítottak ki, 
s – gondolva a nézőkre, szurko-
lókra – kétszáz férőhelyes lelátó 
is készült.  

Debrecen, a kosárvarázs fővárosa

A 20 millió forintba került „tataro-
zás” jóvoltából május végétől 
korszerű körülmények között 
lehet hódolni a sportág modern 
változatának.

A 3×3-as játék a kosárlabda 
egy speciális változata. Félpályán, 
egy palánkra játssza kétszer 
három játékos. Ez a játékforma 
egyre népszerűbb a világon; a 
remények szerint hamarosan 
olimpiai sportág is lehet.  

–  Ez beruházás nem csak a 
kosarasoké. A fiataloknak is szól; 
jöjjenek, próbálják ki ezt a játékot. 
Debrecen a játék magyarországi 
fellegvárának számít – mondta 
Kamil Novak, a FIBA főtitkára.  
A nemzetközi szervezet képvi-
selője szerint az új pályák s a 
rendszeres nagy versenyek segítik 
az utánpótlás nevelését is. Amire 
egyébként sincs panasz, hiszen a 
Debreceni Kosárlabda Akadémia 
mintegy hatszáz taggal működik, 
s folyamatos az érdeklődés, a 
jelentkezés.

Ami pedig a 2019-es debre-
ceni Európa-bajnokságot illeti, 
annak jelentőségéről Papp László 
polgármester szólt, aki kiemelte: 
ha idén nyáron olimpiai sportág-
gá minősítik a sportágat, akkor a 
debreceni rendezvény – egyben 
a 2020-as tokiói olimpiára való 
kvalifikációs tornaként – még 
fontosabb szerepet tölthet be a 
sportág életében. n

O nB I-eT érT A TAvAszI hAdjárAT. 
Remek sorozatot tudhatott maga mögött a 
DEAC Kamilla Gyógyfürdő férfi csapata a 
bajnokság második vonalát jelentő NB I/B idei 
meccsein. Berényi Sándor együttese sorban 
hozta a 100 pont feletti győzelmeket, sikerrel 
vette a rájátszás akadályait, a feljutásról 
döntő bajnoki aranymeccsen pedig idegenben 
21, itthon 10 ponttal verte a HOYA-Pannon 
Egyetem Veszprém gárdáját, így aztán a 
hazai összecsapás után boldogan ünnepelt a 
csapat és közönsége. Ősztől NB I-es mérkőzé-
seket láthatunk Debrecenben!

Megújult az Oláh Gábor utcai kosárlabdapálya

Papp László: örömhír számunkra, hogy 
2019-ben Debrecen rendezi a 3×3-as 
felnőtt női és férfi Európa-bajnokságot
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Megújították a Pósa utcai Óvoda játszóterét: 
egymillió forintból, a Sodexo Magyarország Kft. 
Támogatásából. Korszerűsítették a homokozót, két 
új fészekhintát, egy rönkpadot, kerti padot és egy 
filagóriát tettek ki az udvarra.

A sajtótájékoztatón Széles Diána alpolgármester 
hangsúlyozta, a város önkormányzata idén az óvo-
dák fenntartására a költségvetésben 5,7 milliárd 
forintot fordít, emellett 13 bölcsődét és óvodát 
fejleszt 2,1 milliárdból. Többek között a Nagyerdei, 
a Boldogfalva utcai, a Liget, az Alsójózsai Kereker-
dő és a Gönczy Pál utcai óvodát újítják fel.  
A Tócóvölgyben új óvodát építenek majd, a Posta-
kertben új bölcsődét. n

O új helyen működik júniustól a debreceni Anyatejgyűjtő Állomás.  
A központot a  Bethlen utcai Rendelőintézetben, könnyen megközelít-
hető helyen, akadálymentesített épületben alakították ki. A beruházás 
6 millió forintba került.

– Debrecen egy gondoskodó város, s a gyermekeknek meg kell adni 
a lehetőséget, hogy anyatejhez jussanak – nyilatkozta Széles Diána 
alpolgármester. n

Most jó lenni óvodásnak

O Május uTolsó HÉTvÉgÉjÉn két fontos, Debrecenhez kötődő program helyszíne a Hortobágy volt, és Bihardiószeg. Előbbi helyen 
Széles Diána járt; az  alpolgármester a falunapon a két település közötti szorosabb turisztikai együttműködésről beszélt. Az Érmelléken pedig 
Papp László polgármester, aki úgy fogalmazott: Debrecen elkötelezett abban, hogy egykori bortermő vidéke, a cívisváros hajdani szőlőskertje 
újra a legjobbak között legyen. Papp László a diószegi gasztrofesztiválon fővédnöksége alá vette a most alakult Bakator Szövetséget.

O TechcsAjok. Több száz 
középiskolás lány vett részt a 
Techcsajok elnevezésű prog-
ram debreceni állomásán, 
május 18-án, az Agórában. 
A rendezvény célja az volt, 
hogy bizonyítsák: a lányok 
is megállják a helyüket a 
műszaki képzésekben. Mint 
itt Palkovics László oktatási 
államtitkár kifejtette: segí-
teni szeretnék az egyetem 
Műszaki Karának megerősí-
tését. „Debrecen nagyon jó 
terep erre a célra. Egyrészt 
megvan a gazdasági háttere, 
másrészt pedig olyan oktatá-
si rendszere van a városnak, 
amely az országban is szinte 
egyedülálló“ – nyilatkozta 
Papp László polgármester.
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Elstartolt Debrecen foglalkoztatási prog-
ramja, amellyel a jelenlegi munkaerő-piaci 
problémákon próbálnak segíteni, és amellyel 
felkészülhet a város a jövő kihívásaira.

Egy olyan helyi szintű programot valósít meg 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormány-
zata — a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tallal közösen —, amelynek eredményeként 
növelni szeretnék a városban élők esélyeit 
a munkavilágában, és elősegíteni Debrecen 
gazdaságának fejlődését.

Az úgynevezett Foglalkoztatási Pak-
tum egyedülálló módon kapcsolja össze a 
munkaerőpiac különböző szereplőit: a mun-
kaadókat, az oktatási és képző intézménye-
ket, a civil szereplőket és — természetesen — a 
munkavállalókat. Ennek célja pedig az, hogy 
ösztönözze a munkaerő-piaci kereslet és kí-
nálat egyensúlyának létrejöttét. A Paktum 
— ezen túl — a már meglévő debreceni vál-
lalkozások fejlesztésével, az új befektetések 
ösztönzésével és az új vállalkozások létreho-
zásának támogatásával is hozzájárul ahhoz, 
hogy Debrecen gazdasága fejlődjön, amely 
tevékenységeket az EDC Debrecen Város- 
és Gazdaságfejlesztési Központ közreműkö-
désével végez. Ebben a munkájában szoros 
együttműködésben van az EDC Debrecen 
vállalkozás- és gazdaságfejlesztő tevékeny-
ségével.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, 
mint a projektben részt vevő konzorciumi 
partner, ezzel párhuzamosan támogatásokat 
nyújt olyan hátrányos helyzetű álláskere-
sőknek, mint például az 50 év felettiek, a 
pályakezdők, a GYES-ről, GYED-ről visz-

szatérők, a roma nemzetiséghez tartozó 
személyek. Cél továbbá az inaktív, illet-
ve a közfoglalkoztatásban lévő személyek 
visszavezetése az elsődleges munkaerő-pi-
acra. Az álláskeresők olyan szakmák el-
sajátítását célzó képzésekben vehetnek 
részt, amely szakmákból jelenleg hiány 
van a piacon, így a képzés után jelentő-
sen javulhat az esélyük az elhelyezkedésre.  
A projekt a célcsoportok foglalkoztatásához 
bér jellegű támogatást és egyéb, a munká-
ba járást és képzésen való részvételt segítő 
támogatást (pl. lakhatási és utazási költség 
megtérítése) nyújt. Az álláskereséshez továb-
bá különböző munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat is igénybe vehetnek a projektbe bevont 
személyek.

A TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001 azono-
sítószámú, „Munkaerő-piaci együttműködés 
kialakítása és megvalósítása Debrecenben” 
című projekt  100%-os intenzitás mellett, 
3.615.000.000 Ft összegű támogatásból va-
lósul meg.

További információ:
Debrecen Foglalkoztatási Paktumiroda
4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.
Mózesné Püski Zsuzsanna
puski.zsuzsanna@edc.debrecen.hu
+36 20 231 2387

Debrecen válasza  
a munkaerő-piaci kihívásokra

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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Körbejárja az országoT a júliusi győri Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál lángja, mely június 10-én ért Debrecenbe. Itt 
Barcsa Lajos alpolgármester fogadta, aki abban bízik, egyszer 
Debrecen is otthont adhat a rendezvénynek.

paTIKa-nap. A Magyar Gyógyszerészi Kamara idén Debrecenben 
rendezte meg a hagyományos Patika-nap országos megnyitóját.  
A téma idén a gyógyszerész szerepe volt az allergiás megbetegedések 
megelőzésében és kezelésében. Az eseményen részt vett Széles Diána 
alpolgármester és Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtit-
kár, aki kiemelte: „sikerült visszaadni a magyar gyógyszerészek kezébe 
a magyar gyógyszertárakat”.

áTaDTáK Debrecen első uTcaI KönyvszeKrÉnyÉT.  
A tervek szerint közösségi programok helyszíneként is szolgál 
majd az Ady parkban felállított új, különleges utcabútor, ahol 
könyvet cserélni és olvasgatni is lehet.

elKezDőDöTT a MunKa a FÉnyes uDvarI KIspIacon.  
Papp László polgármester a helyszínen adott tájékoztatást arról,  
hogy nem csak a kispiacot fejlesztik, hanem korszerűsítik a szomszédos 
orvosi rendelőt, és a környező lakótelepi parkokat is rendbe teszik, 
játszóteret újítanak fel. 

neMzeTKözI IsKola. Bordás Péter nyerte a debreceni nem-
zetközi iskola tervezésére kiírt pályázatot. 

– Az intézmény olyan szolgáltatásokat nyújt majd, melyek a 
világ bármely kontinensén megállják a helyüket. A bíráló bizott-
ság számára lényeges volt, hogy ne csak építészeti megoldásokat 
vegyenek figyelembe a döntésnél, hanem a költséghatékony-
ságot és oktatási szempontokat is vizsgáljanak – nyilatkozta a 
polgármester.

A tervpályázatra beérkezett, legjobbnak ítélt hat pályaművet 
június 20-ig a Kölcsey Központ földszintjén láthatjuk.

a pünKösD uTánI vasárnap volT a szenTHároMság ün-
nepe. A Széchenyi-kerti református templomban tartott istentisztelet 
után Hegymegi Kiss Pál egykori országgyűlési képviselő emlékére 
emlékművet avattak. A hálaadó ünnepségen részt vett Komolay 
 Szabolcs alpolgármester, aki azt hangsúlyozta: a reformáció gyökere-
sen megváltoztatta Debrecent és az itt élőket.
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O eGyséGes IdőselláTó rendszer. A Pallagi 
úti Idősek Háza 1965-ben épült, átfogó  felújítá son 
még soha nem esett át. Mivel az Unióhoz csak 
nappali idősügyi ellátást nyújtó intézmények fel-
újítására lehet pályázni, bentlakásos intézmények 
rekonstrukciójára nem, így a város saját forrásból 
kezdi meg a felújítást. 

– Az Idősek Háza a város egyik fontos intézmé-
nye. Vannak elodázhatatlan feladatok, ezért kisebb 
egységekben elkezdjük az épület felújítását – nyi-
latkozta Papp László polgármester.

Debrecenben az önkormányzat a Szávay úton is 
működtet bentlakásos idősotthont. Mint Komolay 
Szabolcs alpolgármester elmondta, a két idősott-
hont összevonják a Városi Szociális Szolgálattal, így 
létrejön egy egységes idősellátó rendszer. n

O Az első kApAváGások. A Thyssenkrupp 
gyárának építése május 12-én kezdődött meg 
az első ünnepélyes kapavágással. Papp László 
polgármester az eseményen azt nyilatkozta: 
szeretnék elérni, hogy a vállalat hosszú távra 
tervezzen a cívisvárosban. 

– Az önkormányzatok közül a legnagyobb ipari 
területtel Debrecen rendelkezik. A város fontosnak 
tartja, hogy a kutatási tevékenységet végző cégek 
helyi adókedvezményt kapjanak.

Az új fejlesztések miatt az Agrár-innovációs Park 
megközelíthetőségén is javít majd a város, pályázati 
forrásból építenek egy utat a Balmazújvárosi út és 
a Vezér utca keleti vége között. n

A 200 ha méretű terület új, nemzetközi viszony-
latban is jelentős ipari parknak ad majd otthont. 

A 2019-ig tartó fejlesztés eredményeképp a Debre-
ceni Nemzetközi Repülőtértől délre olyan iparterület 
jön létre, mely lehetőséget biztosít vállalkozások be-
településére, új telephelyek kialakítására. A fejlesztés 
megvalósítása munkalehetőségeket teremt, hozzájá-
rul a foglalkoztatás növeléséhez, a város lakosságá-
nak növekedéséhez. A parkba költöző vállalkozások 
munkaerő-igényének kiszolgálását a Foglalkoztatási 
Paktum segíti.

A projekttevékenység keretében tervezett fejlesz-
tések között szerepel két, a terület telekhatárán talál-
ható közműudvar kialakítása, melybe becsatlakozik a 
hírközlési, alépítményi hálózat, az ivóvíz- és szenny-
vízcsatorna-hálózat, a gázhálózat és az elektromos 
hálózat.

A terület megközelíthetőségét segítő úthálózat ki-
építése tervezetten két ütemben valósul meg.

A Debreceni Repülőtér déli részétől – a Mikepércsi 
úttal párhuzamosan – Mikepércs irányában található 
200 ha méretű ipari terület könnyen megközelíthető 
lesz közúti, vasúti és légi közlekedési eszközökkel 
egyaránt. 

A Déli Ipari Park vezető szerepet kíván betölteni 
a régióban, amely illeszkedik Debrecen hosszú távú 
stratégiájához, nemzetközi színvonalú szolgáltatási 
köre pedig tovább erősíti Debrecen versenyképes-
ségét.

Mindezt biztosítják az előkészítés során készülő 
háttértanulmányok, amelyek a globális léptékben 
vett versenytársak és példavárosok ipari parkjainak 
elemzésére építve adnak javaslatot a Déli Ipari Park 
kialakítására, valamint feltérképezik a lehetséges cél-
csoportokat.

A Déli Ipari Park kapcsán a TOP-6.1.1-15-
DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet 
infrastruktúrájának fejlesztése című projekt keretein 
belül 4.518.000.000 Ft támogatásban részesül a Deb-
recen Megyei Jogú Város, a Cívis Ház Zrt. és a Deb-
receni Vagyonkezelő Zrt. által létrehozott konzorcium.

Új ipari park épül Debrecenben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Június 16., péntek, 16 óra
Szatyor klub a Csapókerti Közösségi Házban, 
majd 17 órától Szatyor termelői udvar.

O Június 16., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Anyegin. A Gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió Színház vendégelőadása.

O Június 17., szombat, 8 óra
Cserebere-party a Nagymacsi K. Házban.

O Június 17., szombat, 9 óra
Születés hete a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 17., szombat, 9.30
Nemzetközi Katona-zenekari Fesztivál.  
Városszerte zenés felvonulások, térzenék, 
látványos alaki bemutatók és koncertek várják 
a közönséget.

O Június 17., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Június 17., szombat, 10 óra
Varrjunk a szabadban! A Bokréta Foltvarró 
Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör 
közös rendezvénye a Csapókerti K. Házban.

O Június 17., szombat, 10 óra
Hortobágy házhoz jön! Lovas napi hívogató 
a Debreceni Állatkertben.

O Június 17., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

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

O Június 17., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Adyák Gála. Az Ady Endre 
Gimnázium gálaestje. 

O Június 17., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban.

O ] Június 17., szombat, 20.30
A Magyar Honvédség Központi Zenekará-
nak koncertje világhírű musicalrészletekkel a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 18., vasárnap, 19 óra
Családi nap. Születés hete 
zárórendezvény az Aquaticumban.

O Június 18., vasárnap, 15.30
Tótágas Aerobic Táncegyesület évzáró 
gálája a Csapókerti Közösségi Házban.

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

O Június 18., vasárnap, 17 óra
Vojtina Bábszínház: évadzáró a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 19., hétfő, 9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Június 20., kedd, 10 óra
Káros szenvedélyek megelőzése hasznos 
szenvedéllyel. Egy hasznos szenvedély: az 
olvasás a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Június 20., kedd, 14 óra
Anime és Manga Klub a Méliusz Könyvtárban.

O Június 20., kedd, 16.30
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Június 21–23.
I. PAD – Picnic & Art Debrecen a Batthyány 
utcán.

O Június 21., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Június 21., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív sarokkal 
5 éves kortól a Méliusz Könyvtárban.

O Június 21., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves-foglalkozás a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Június 21., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Kismacsi K. Házban.

O Június 21., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Műv. Központban..

O Június 22., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 22., csütörtök, 14 óra
Kézműves-foglalkozás a Méliuszban: nyak-
lánc készítése nemezből és gyöngyből.

O Június 22., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Június 22., csütörtök, 20.30
Jantyik Zsolt–Jantyik Csaba–PG Csoport: 

Ezüstbojtár – zenés játék a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 23., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés 
péntek délelőttönként a Méliusz Könyvtárban.

O Június 23., péntek, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közösségi Házban.

O Június 23., péntek, 14 óra
Debrecen, szeretem! Rajzverseny a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O Június 23., péntek, 14.30
Kultúr-panel: bemutatkozó közösségek az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Június 23., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Június 23., péntek, 18 óra
Kábítószer-használat a filmművészetben. 
Interaktív beszélgetés a drogellenes világnap 
alkalmából a Kismacsi Közösségi Házban.

O Június 23., péntek, 20 óra
Club Akusztik-koncert a Bittersweet 
zenekarral az Ifiházban.

O Június 24–25.
Rajzolj a levegőbe! – Leonar3Do-hétvége 
az Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Június 24–július 30.
Megrajzolt Érosz. A 20. századi rajzművészet 
erotikaábrázolására koncentráló kiállítás a 
Modemben.

O Június 24., szombat.
Múzeumok Éjszakája. 

O Június 24., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

KÖSÖNTYŰ. Az ékszerkészítő pályá-
zat 2016-os győztese, Estók Gábor 
önálló kiállítása a Tímárházban 
augusztus 31-ig látható.
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BIKINI-KONCERT lesz a Víztoronyban a  Beers of Europe sörfesztivál keretében 
július 7-én, pénteken. Augusztus 12-én pedig a Pál Utcai Fiúk zenekar lép 
színpadra.

O Június 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Június 24., szombat, 15 óra
XVIII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál a 
Csapókerti Közösségi Házban.

 O Június 24., hétfő, 17 óra
Receptorok. Kozári Hilda multiszenzorális 
intervenciója az Antal–Lusztig-
gyűjteményben a Modemben.

O Június 24., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Június 24., szombat, 18 óra
Rendhagyó tárlatvezetés ef Zámbó István 
kiállításán a Sesztina Galériában.

O Június 24., szombat, 19 óra
Country Party a Cactus Country Clubbal 
az Ifiházban.

O Június 25., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Június 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termában.

O Június 26–27., 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Primadonnák 
– bohózat két részben a Játékszín előadásában.

O Június 26., hétfő,  9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások 
a Libakert Fiókkönyvtárban.

O Június 26., hétfő,  10 óra
Pipacsos rét. A Kuckó Művésztanya 
előadása gyerekeknek a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Június 26., hétfő, 11 óra
3. Nemzetközi Jóga Nap & 2. Gangesz–
Duna: Indiai Kulturális Fesztivál az 
Ifiházban.

O Június 26., hétfő, 15 óra
A labda legyen a szenvedélyed!  Filmvetí-
téssel egybekötött, ügyességi sportvetélkedő 
fiatalok számára a drogellenes világnap alkal-
mából a Homokkerti Közösségi Házban.

O Június 27., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt!  – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 27., kedd, 16.30
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Kismacsi K. Házban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné 
mesével, játékkal, papírszínházzal és 
kreatív sarokkal – 5 éves kortól – a Méliusz 
Könyvtárban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves-foglalkozás a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Június 28., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Június 29., csütörtök 
Trópusi nap az Aquaticum Termálfürdőben.

O Június 29., szombat, 8 óra
Cserebere-party a Nagymacsi K. Házban.

O Június 29., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 29., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Június 30., péntek, 9 óra
Családi nap a DMJV családsegítő központ 
Pacikert 1. szám alatti irodájának udvarán.

O Június 30., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés 
péntek délelőttönként a Méliusz Könyvtárban.

O Június 30., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Június 30., péntek, 16 óra
A Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum  
Élj más szenvedéllyel című rajzpályázatára 
érkezett alkotások kiállításának megnyitója az 
Ifjúsági Házban.

O Július 1., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Július 1., szombat, 10 óra
Science on Stage 2017 (Színpadon a Ter-
mészettudomány) a Kölcsey Központban.

O Július 1., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Július 1.,szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 1., szombat, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Kacsóh Pong-
rác–Bakonyi Károly–Heltai Jenő János vitéz 
– daljáték két részben a kecskeméti Katona 
József Színház előadásában.

O Július 2., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum ban.

O Július 3–4.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Ray Cooney–
John Chapman: Kölcsönlakás – vígjáték két 
részben, a Játékszín előadása.

O Július 3., hétfő,  9 óra
Regionális magyarnóta- és népdalver-
seny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 3., hétfő,  9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Július 4., kedd, 14 óra
Angol népi játszóház családoknak a 
Méliusz Könyvtárban. Kézműves-foglalko-
zás. Karkötő készítése nemezből és gyöngyből.

O Július 4., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 5., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Kismacsi K. Házban.

O Július 5., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a Józsai Fiókkönyv-
tárban.
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O Július 5., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív sarokkal, 5 
éves kortól, a Méliusz Könyvtárban.

O Július 5., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves-foglalkozás a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Július 5., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Műv. Központban..

O Július 6–30.
35. Magyar Sajtófotó Kiállítás. 2016 legjobb 
magyar sajtófotói a Kölcsey Központban.

O Július 6., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Július 6., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalko-
zás gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 6., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Július 6., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 7–9.
Hortobágyi lovasnapok a Hortobágyon.

O Július 7., péntek, 10 óra
Meseszivárvány: Szünidei rajzfilmvetítés a 
Méliusz Könyvtárban.

O Július 7., péntek, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közösségi Házban.

O Július 7., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Július 8–9.
LittleBits. A Star Wars bűvöletében az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Július 8., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Július 8., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Július 8., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Július 9., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Július 9., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Július 10., hétfő, 9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Július 10., hétfő, 14 óra
Puszták népe. Vetített képes előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 10., hétfő, 15 óra
A nyár veszélyei. Fogyasztóvédelmi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 10., hétfő, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: La Mancha 
lovagja – musical két részben a József Attila 
Színház előadásában.

O Július 11., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 12., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Kismacsi K. Házban.

O Július 12., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Július 12., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves-foglalkozás a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Július 12., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Július 13., csütörtök
Csodák napja. Családi nap az Aquaticumban.

O Július 13., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Július 13., csütörtök, 17 óra
Szatyor ter. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Július 13., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 14., péntek, 10 óra
Meseszivárvány: Szünidei rajzfilmvetítés a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 14., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Július 14., péntek, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Az Ifjú Zeneművé-
szek Nemzetközi Nyári Akadémiájának 
megnyitója a DE Zeneművészeti Karon.

O Július 14., péntek, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: A férfiagy 
– avagy nincs itt valami ellentmondás? – 
egyszemélyes vígjáték, a Thália előadásában.

O Július 15., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Július 15., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Július 15., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 15., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban.

O Július 15., szombat, 20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Fuvolagála a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Július 16., vasárnap,  20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Kamaraest a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Július 16., vasárnap, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Boeing, 
boeing – leszállás Párizsban – romantikus 
vígjáték, a Thália Színház előadásában.

O Július 17., hétfő, 9 óra
Szünidei matiné a Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Július 17., hétfő, 14 óra
Nekem a Balaton a riviéra. Szórakoztató 
zenés műsor a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 17., hétfő,  20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Szaxofon Gála a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt termében.

O Július 18., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 18., kedd, 20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Rezes gála a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Július 18., kedd, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Macskajaj.

O Július 19., szerda
Hangolj angolra (olaszra, spanyolra, német-
re, franciára), a Méliusz Könyvtárban.

Pazar programok sorával várják a 
gyerekeket és a fiatalokat a szün-
időben a debreceni könyvtárakban 

(Fotó: Méliusz Könyvtár)
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BIKINI-KONCERT lesz a Víztoronyban a  Beers of Europe sörfesztivál keretében 
július 7-én, pénteken. Augusztus 12-én pedig a Pál Utcai Fiúk zenekar lép 
színpadra.

O Június 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Június 24., szombat, 15 óra
XVIII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál a 
Csapókerti Közösségi Házban.

 O Június 24., hétfő, 17 óra
Receptorok. Kozári Hilda multiszenzorális 
intervenciója az Antal–Lusztig-
gyűjteményben a Modemben.

O Június 24., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Június 24., szombat, 18 óra
Rendhagyó tárlatvezetés ef Zámbó István 
kiállításán a Sesztina Galériában.

O Június 24., szombat, 19 óra
Country Party a Cactus Country Clubbal 
az Ifiházban.

O Június 25., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Június 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termában.

O Június 26–27., 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Primadonnák 
– bohózat két részben a Játékszín előadásában.

O Június 26., hétfő,  9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások 
a Libakert Fiókkönyvtárban.

O Június 26., hétfő,  10 óra
Pipacsos rét. A Kuckó Művésztanya 
előadása gyerekeknek a József Attila-telepi 
Fiókkönyvtárban.

O Június 26., hétfő, 11 óra
3. Nemzetközi Jóga Nap & 2. Gangesz–
Duna: Indiai Kulturális Fesztivál az 
Ifiházban.

O Június 26., hétfő, 15 óra
A labda legyen a szenvedélyed!  Filmvetí-
téssel egybekötött, ügyességi sportvetélkedő 
fiatalok számára a drogellenes világnap alkal-
mából a Homokkerti Közösségi Házban.

O Június 27., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt!  – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 27., kedd, 16.30
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Kismacsi K. Házban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné 
mesével, játékkal, papírszínházzal és 
kreatív sarokkal – 5 éves kortól – a Méliusz 
Könyvtárban.

O Június 28., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves-foglalkozás a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Június 28., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Június 29., csütörtök 
Trópusi nap az Aquaticum Termálfürdőben.

O Június 29., szombat, 8 óra
Cserebere-party a Nagymacsi K. Házban.

O Június 29., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 29., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Június 30., péntek, 9 óra
Családi nap a DMJV családsegítő központ 
Pacikert 1. szám alatti irodájának udvarán.

O Június 30., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés 
péntek délelőttönként a Méliusz Könyvtárban.

O Június 30., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Június 30., péntek, 16 óra
A Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum  
Élj más szenvedéllyel című rajzpályázatára 
érkezett alkotások kiállításának megnyitója az 
Ifjúsági Házban.

O Július 1., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Július 1., szombat, 10 óra
Science on Stage 2017 (Színpadon a Ter-
mészettudomány) a Kölcsey Központban.

O Július 1., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Július 1.,szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 1., szombat, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Kacsóh Pong-
rác–Bakonyi Károly–Heltai Jenő János vitéz 
– daljáték két részben a kecskeméti Katona 
József Színház előadásában.

O Július 2., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum ban.

O Július 3–4.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Ray Cooney–
John Chapman: Kölcsönlakás – vígjáték két 
részben, a Játékszín előadása.

O Július 3., hétfő,  9 óra
Regionális magyarnóta- és népdalver-
seny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 3., hétfő,  9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Július 4., kedd, 14 óra
Angol népi játszóház családoknak a 
Méliusz Könyvtárban. Kézműves-foglalko-
zás. Karkötő készítése nemezből és gyöngyből.

O Július 4., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 5., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Kismacsi K. Házban.

O Július 5., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a Józsai Fiókkönyv-
tárban.
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A NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK idén is remek kínálattal várja a közönséget.  
A hangulatos környezet még tovább fokozza a színházi élményt. Nem véletlen, 
hogy a színpad 2014-es újranyitása óta az ország egyik kulturális brandje lett. 
A legjobb hazai szabadtéri előadó-művészeti nagyprodukciók programkínálata 
tekintetében – Budapest mellett – Debrecen is a hazai szabadtéri színjátszás 
egyik legjelentősebb otthonává vált. Idén tizenegy vendégtársulat tizenöt 
produkciójában húsz nagyszínpadi előadást és nyolc zenés produkciót láthat a 
debreceni közönség a Nagyerdőn június 10. és szeptember 9. között. 
Az előadásokról bővebben a fonixinfo.hu oldalon olvashatnak!

O Július 19., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné 5 éves 
kortól, a Méliusz Könyvtárban.

O Július 19., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Július 19., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves-foglalkozás a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Július 19., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Július 19., szerda, 20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Ütő-gála a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Július 20., csütörtök 
Olvass angolul, örülj, borzongj 
Halloweenig! Angol nyelvű olvasási verseny 
14 éven felülieknek a Méliusz Könyvtárban.

O Július 20., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Július 20., szerda, 13 óra
Nagyanyáink praktikái, elfeledett ízek. 
Kóstolók, konyhai fortélyok, régi idők receptjei 
alapján készített ételek a Kismacsi K. Házban.

O Július 20., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 20., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Július 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 20., csütörtök, 20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Fafúvós gála a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Június 21., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 21., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Július 21., péntek, 20 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Vonós gála a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Július 22., szombat 
Petrovics Emil-énekverseny a DE Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.

O Július 22., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Július 22., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Július 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 23., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Július 23., vasárnap, 10 óra
Kultúr-panel az Újkerti Közösségi Házban.

O Július 23., vasárnap, 14 óra
Tárlatvezetés a Tímárház állandó kiállításán.

O Július 23., vasárnap, 16 óra
A DVSC aranykorának európai szereplése. 
Múltidéző, beszélgetéssel egybekötött filmné-
zés a Homokkerti Közösségi Házban.

O Július 23., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Július 23., vasárnap, 19 óra
A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
hangversenye a Kölcsey Központban.

O Július 23., vasárnap, 19 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Kaleidoszkóp, 
avagy az aranyhalat tojó tyúk – Újcirkusz-
Varieté a Commandarte Társulat előadásában.

O Július 24., hétfő, 9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Július 24., hétfő, 14 óra
Anna-bál a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 25–29. 
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó 
a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa.

O Július 25., kedd, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Július 26., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Július 26., szerda, 10 óra
Nyárfaló. Szünidei családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív sarokkal, 
5 éves kortól, a Méliusz Könyvtárban.

O Július 26., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Július 27., csütörtök
Családi íjász nap az Aquaticumban.

O Július 27., csütörtök, 10 óra
Társasjátékklub a Méliusz Könyvtárban.

O Július 27., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Július 27., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Július 27., csütörtök, 18 óra
Homokkerti nyári esték. Előadás Cserháti 
Zsuzsa halhatatlan dalaiból a Homokkert 
Közösségi Házban.
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DEBRECENI BOR- ÉS JAZZNAPOK. Ahogy megszoktuk már, ismét a Békás-tó 
környéke lesz a helyszíne ennek a népszerű rendezvénynek. Augusztus 3. és 6. 
között csodás gasztrojazz-jamboree lesz a Nagyerdőn a legszebb magyar borok 
jegyében – sok-sok muzsikával

O Július 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 28–29.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Jeffrey Lane–
David Yazbek: Nők az idegösszeomlás 
szélén – musical két részben, a Budapesti 
Operettszínház előadásában.

O Július 28., péntek, 9 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés a 
Méliusz Könyvtárban.

O Július 28., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Július 28., péntek, 19 óra 
Strandok éjszakája az Aquaticumban.

O Július 29–30.
Színes mókás kísérletek az Agórában.

O Július 29., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Július 29., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Július 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Július 30., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Július 31., hétfő, 9 óra
Szünidei matiné – gyermekfoglalkozások a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 1., kedd
Olajjal festett virágok. Cselényi Katalin 
kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 1., kedd, 10 óra
Svájc, a soknyelvű ország: könyvkiállí-
tás és előadások Svájcról. Népi játékok, 
csokoládékóstolás, irodalmi barangolás a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 1., kedd, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Hétalvó.

O Augusztus 2.,  szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Augusztus 2., szerda, 14 óra
Kiszállásos véradás a Józsai K. Házban.

O Augusztus 2., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Augusztus 3–6.
Debreceni bor- és jazznapok. Gasztrojazz 
jamboree a Békás-tónál, a legszebb magyar 
borok jegyében.

O Augusztus 3., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 3., csütörtök, 14 óra
Kézműves-foglalkozás. Papírlegyező 
készítése a Méliuszban.

O Augusztus 3., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Augusztus 3., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 4., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 4., péntek, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közösségi Házban.

O Augusztus 4., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar az Csapókerti K. Házban.

O Augusztus 5–6. 
Strandröplabda-bajnokság az Aquaticum 
Strandfürdőben.

O Augusztus 5., szombat
Hídépítők – Brückenbauer. Kortárs kétnyel-
vű (magyar–német) irodalmi kollekció kiállítá-
sa a budapesti Goethe Intézet összeállításában 
augusztus 30-áig, kölcsönzési lehetőséggel 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Augusztus 5., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

O Augusztus 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

O Augusztus 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Augusztus 7., hétfő, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Halványlila 
gőz. A L’art pour l’art Társulat előadása.

O Augusztus 8–17.
Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozó-
ja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Augusztus 8., kedd, 16 óra
Angol könyvklub gyerekeknek a Méliusz 
Könyvtárban.

O Augusztus 8., kedd, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Vőlegény – 
vígjáték. Az Orlai Produkciós Iroda előadása.

O Augusztus 9., szerda, 10 óra
Társasjáték-délelőtt a józsai könyvtárban.

O Augusztus 9., szerda, 16.30
Biopiac a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Augusztus 10., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 10., csütörtök, 16 óra
Német könyvklub gyerekeknek a Méliuszban.

O Augusztus 10., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Augusztus 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Augusztus 11–27.
Hajdú-Bihar megye kincsei a Kölcsey 
Központban.
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O Augusztus 11., péntek 
Aquaticum VIII. Országos Csúszdabajnok-
ság az Aquaticum Termálfürdőben.

O Augusztus 11., péntek, 10 óra
Meseszivárvány. Szünidei rajzfilmvetítés a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar az Csapókerti 
Közösségi Házban.

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

O Augusztus 12–23.
Debreceni Virágkarnevál.

O Augusztus 12–19.
Galiba Gyermekfesztivál. Lurkó liget, Nagy-
erdei Stadion Északi rendezvénytere, Nagyerdei 
Szabadtéri Színpad.

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

O Augusztus 12., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifiházban.

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

O Augusztus 12., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobic az Aquaticum Termálfürdőben.

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

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

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

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

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, 20 óra
Zenevonat szuperkoncert az LGT sztárjai-
val a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 14–15.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad: Joe DiPietro: 
Ügyes kis hazugságok. Vígjáték egy részben,
a Madách Színház előadása.

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

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

O Augusztus 24., csütörtök,
Családi sportnap az Aquaticumban.

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

Stabil, hosszútávú munka a

BOTH-DEGA BÜFÉBEN
Cím: Debrecen Egyetem tér 1.

Feladat: a vendégek maximális kiszolgálása
Bérezés: megegyezés szerint

Angol nyelvismeret előny!
Jelentkezni önéletrajz alapján  
bothdega@gmail.com címen

Irány Debrecen!
Itt a nyár, a jó idő, a nyaralás, pihenés időszaka. 
Sokan épp Debrecent választják nyaralásuk úti 
céljává. Ha mi magunk nem is turistaként te-
kintünk városunkra, biztosan vendégül látunk 
néha egy-egy barátot, rokont, akinek szívesen 
mutogatjuk kedvenc helyeinket, a hangulatos 
parkokkal, terekkel övezett belvárost vagy a 
csodálatos Nagyerdőt. A programok tervezé-
séhez ideális kiinduló pont a régi városháza 
árkádjai alatt található Tourinform-iroda, ahol 
ingyenes városkalauz, térkép, programmaga-
zin, kölcsönözhető kerékpár, és ajándéktárgyak 
színes választéka várja a vendégeket. A betérők 
akár belépőjegyeiket, fesztiválbérletüket 
is megvásárolhatják. Aki szeretné új, friss 
szemmel megismerni Debrecent, vagy megmu-
tatni 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 nyújt további fel-
világosítást, és – természetesen – különleges 
élményeket a falmászási lehetőségtől a kölcsö-
nözhető bicikliken és elektromos riksákon át a 
péntek és szombat esti koncertekig.

Tourinform-iroda
4024 Debrecen, Piac u. 20.  |  (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu

A zene az kell! Ezzel a szlogennel rendezi meg július 2-tól július 8-ig a Talentum 
Művészeti Tábort a Debreceni Baptista Gyülekezet. Helyszín: a Talentum Baptis-
ta Általános Iskola. Jelentkezni az iroda@dbgy.hu email-címen lehet.  
Bővebb információ: http://www.dbgy.hu/egyebek/tmt-tabor

A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek meg-
előzéséről az Ifiházban: június 16., 23., 
27., 30., július 4.,7., 11., 14., 18., 21., 25., 
28., augusztus: 1., 4., 8., 11 (9 órától).

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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MaKsaI jános kiállítását június 22. és augusztus 29. között láthatjuk a DAB-székházban, hétfőtől 
csütörtökig 8-tól 16, pénteken 14 óráig. Augusztus 29-én 16.30-tól rendhagyó kiállítászáró lesz.

vizsgaremek. A Kós Károly Művészeti Szak-
középiskola kiállítása a Kölcsey Központban 
24-ig látható.

Megrajzolt Érosz. A 20. századi rajzművészet 
erotikaábrázolására koncentráló kiállítás nyílik a 
Modem 2. emeletén június 24-én. A tárlat július 
30-áig látható.

Kipakolás. a Debreceni egyetem Épí-
tészmérnöki Karának kiállítása június 6. és 
július 15. között látható a Batthyány utcai b24 
Galériában.

Nyári tárlattár
Xy – újgenerációs lengyel–magyar fes-
tészet a Modemben. Megnyitó: június 17-én, 
szombaton 16 órakor.

Műhelytitkok: a 8. Debreceni új Fotó-
műhely kiállítása június 2-án, kedden, 
17 órakor nyílik az Újkerti Fiókkönyvtárban. 
Köszöntőt mond Seres Géza fotóművész.

yan yeresko kortárs festőművész kiállítása 
a Hal Köz Galériában július 22-ig látható.

retrofotó kiállítás nyílik az Aquaticum 
Termálfürdőben. Látható: augusztus 31-ig.

Szűcs Gábor (Somorja, Szlovákia) festőművész 
egyéni tárlata június 23-án, 17 órakor nyílik a 
Debreceni Művelődési Központ belvárosi 
galériájában (Kossuth u. 1.). A művész a 
DMK Fresh art 8 pályázatának díjazott-
ja. Alkotásai július 21-éig tekinthetők meg 
hétköznapokon 10 és 18 óra között.

alkotó nyugdíjasok munkáiból nyílik tár-
lat a Belvárosi Közösségi Házban június 26-án. 
(Június 7-ig látogatható.)

…maradtam szabó lászló. A 100 éve 
Debrecenben született, kalandos életű 
szobrászművész kiállítása a Kölcsey Központban 
július 11-től augusztus 7-ig látható.

ulrich gábor kiállítása a Sesztina Galériában 
július 14. és augusztus 12. között.

Kiállítás a XXv. országos Képzőművészeti 
alkotótábor anyagából a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban július 1. és szeptember 
1. között.

uborkaszezon. antal balázs kiállítása a b24 
Galériában július 20-tól augusztus 26-ig.

jelkép és anyag: e címen nyílt július 
8-áig látható tárlat a sesztina galé-
riában ef zámbó István munkáiból. 
Június 24-én 18 órától Dunkel Norbert 
filozófus tart itt rendhagyó tárlatvezetést 
Mesekönyv felnőtteknek, avagy a meg-
mentett gyermekszem mottóval.

Debreceni nemzetközi Művésztelep a b24 
Galériában július 22. és a augusztus 2. között.

Pasztelles imressziók. Az Országos 
Pasztellfestők Egyesületének kiállítása július 
23-ig várja a közönséget a józsai Közösségi 
Házban.

a Festőtanoda Képzőművészeti szakkör  
és  a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör és szabadiskola évadzáró kiállítását az 
Újkerti Közösségi Házban július 28- ig láthatjuk.

70 éves a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör. A jubileumi tárlat augusztus 2-án, 17 
órakor nyílik a DMK belvárosi galériájában 
(Kossuth u. 1.). Az alkotások augusztus 29-éig 
tekinthetők meg hétköznapokon 10 és 18 óra 
között. n

nagy FelbonTás
Minden eddiginél jelentősebb grafikai 
válogatás látható a Modemben: 54 művész 
csaknem 100 alkotása a világ minden 
részéről. Kiemelkedő teljesítmények, 
élvonalbeli résztvevők, díjazott munkák 
ízlésesen tálalva. A Krakkói Nemzetközi 
Grafikai Triennálé fél évszázada című tárlat 
művei közt megtaláljuk a világhírű Antoni 
Tàpies munkáit is.  
A kiállítás július 16-áig látogatható.

naomi Devil festménye a Modemben
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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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O kerTész MIhály-TereM
Június 15–21. 15.15 (17-én és 18-án 13.15-től is)  verdák 3.
Június 15–21. 17.45  a múmia
Június 15–21. 20.15  csajok hajnalig
Június 22–28. 15.30 és 17.30  verdák 3.
Június 22–28. 19.30  Transformers: az utolsó lovag
Június 29.–július 5. 15.15, 17.15 és 19.45  gru 3.
 (1-jén és 2-án 13.15-től is)

O soós imre-terem
Június 15–21. 17.30 (17-én és 18-án 13.30-tól is)  verdák 3.
Június 15–21. 15.30  csajok hajnalig
Június 15–21. 19.45  Wonder Woman
Június 19. 19 óra  csehov: cseresznyéskert  

– A Moszkvai Művész Színház produkciója felvételről,  
orosz nyelven, magyar felirattal

Június 24–25. 13.15  verdák 3.
Június 22–28. 15 óra  Transformers: az utolsó lovag
Június 22–28. 18 óra, 20.15 csajok hajnalig 

(23-án nincs, 24-én és 25-én 13 órától is)

Filmek az Apollóban

Június 22–28. 20 óra  a múmia 
(23-án nincs)

Június 23. 18 óra  Debrecen 2023 Filmklub:  
Az európai filmművészet nagyjai  

– tematikus filmklub és filmtörténeti előadás
Június 29.–július 5. 16 órától  verdák 3. 

(1-jén és 2-án 13.30-tól is)
Június 29.–július 5. 18.00 és 20.15-től is  nyomd, bébi, nyomd!
Június 16. 17.30  esti Kvíz az apolló moziban

O deésy aLFréd-terem
Június 17–18. 13.45  csajok hajnalig
Június 15–21. 15.45 és 20 óra  jupiter holdja
Június 15–21. 18 óra  Határidős esküvő
Június 22–28. 20.15  csajok hajnalig
Június 22–28. 20.15  csajok hajnalig
Június 22–28. 15.45  Határidős esküvő
Június 22–28. 18 óra  jupiter holdja 

(24-én és 25-én 13.30-tól is)
Június 29.–július 5. 15.30  elválaszthatatlanok
Június 30.–július 5. 17.45-től  Transformers: az utolsó lovag 

(1-jén és 2-án 13 órától is)
Június 30.–július 5. 20.30  oltári baki
Június 29. 17.30  Korean Movie road!



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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Megfejtéseiket június 29-éig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
kisorsolunk két darab  

léta száraztésztacsomagot.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes meg -
fejtést beküldő szerencsés olvasóink:

Pál Antalné (Debrecen, István út)  
Rácz Péter (Bocskaikert, Vadász utca)



Campus Fesztivál: ez már a tizedik!
the Prodigy, Lukas graham, aLLe Farben, bingo PLayers

Bor, mámor, Békás-tó
gasztro és dzsessz: a Legszebb magyar borok jegyében

Nagyerdei szabadtéri Játékok
színházi éLmény varázsLatos környezetben

2017.
jún. 15. –
aug. 10.

debreceni korzó
Információs kiadvány
2017. június 15. – 
augusztus 10.

 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

 Előkészítés, grafika: kocsis István
 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.

Fotó: Campus Fesztivál
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Campus, nyár, őrület!
Ha nyár, akkor Campus, ez nem is kérdés. Az ország 
egyik legmenőbb fesztiválján tavaly 98 ezren 
buliztak, idén pedig – minden bizonnyal – további 
csúcsokat dönt az immár tízéves rendezvény. 

A legnépszerűbb hazai előadók mellett a Campus 
vendége lesz a fesztiválok császára, a Prodigy, a 
világot igen rövid idő alatt meghódító dán Lukas 
Graham, a berlini DJ-producer Alle Farben, jön 
Charlott Boss, azaz Nod One’s Head, az egyedi hang-
zást képviselő énekesnő, illetve a kilencvenes évek 
legnépszerűbb eurodance párosa, a 2 Unlimited is. 
A zenei kínálat mellett nagyon sok másféle program 
is színesíti a kínálatot. Nincs mese: július 19. és 23. 
között Debrecen és a Campus lesz a világ közepe... n

O ITT A véGe, Fuss el véle! Évadzáróra készül 
a Vojtina: június 18-án, vasárnap 17 és 21 óra 
között a Nagyerdei Rendezvénytérre és Szabadtéri 
Színpadon tartják a Kapuzáró Napot.

A program gólyalábas köszöntővel indul. A nézők 
és bábosok Álomszövő Pendulának segíthetnek ál-
mot szőni, Ördögöt hajszolnak Szerencsés Jánossal, 
Pinokkiót jó útra terelik. Lesz kézműveskedés, rene-
szánsz játékok, guruló cirkusz, játékos hangszerbe-
mutató és varázslóiskola is. 18 órától a Szerencsés 
Jánost láthatja a közönség, 19-től Az égig érő fát 
(ezt a nagyváradi Lilliput Társulat adja elő), 20 órá-
tól pedig A só című zenés mesejátékot. n
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