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Debrecen egy külföldi 
szemével 
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az elmúlt 
közel egy évben oly sok időt tölthettem Debrecen-
ben. Lenyűgöz a város pezsgése, hiszen itt mindig 
történik valami.

Ahogy cégünknél, a Krones Hungary Kft.-nél is, 
ahol július 17-én megtettük az első „kapavágást” 
új gyárunk építése során – együtt a partnerekkel, a 
kollégákkal és a város vezetőivel, akik segítik cégünk 
fejlődését, működését. A következő időszakban a fő 
feladatunk gyárunk és csapatunk felépítése lesz. 

A közelmúltban lehetőségem nyílt megtapasz-
talni a Campus Fesztivál színes forgatagát, ahol 
cégünk szponzorálta a Rock sátor rendezvényeit. 
A fesztivál során rengeteg baráttal, ismerőssel talál-
kozhattam és nemzetközi színvonalú programokon 
vehettem részt. De nagyon vártam az augusztust is, 
hogy a bor- és jazzfesztiválon megkóstolhassam a 
méltán híres magyar borokat, vagy ellátogathassak 
a Tuning Fesztivál & Német Autó Találkozóra.

A leginkább mégis a közelgő virágkarnevált 
várom, hiszen először leszek részese a színes 
virágokkal díszített kocsik európai és világszinten is 
különlegességnek számító felvonulásának, melyen 
idén ráadásul a Krones virágkocsija is az indulók kö-
zött lesz! Ezúton is arra szeretném buzdítani Önöket, 
vegyenek részt a karneváli forgatagban, és sza-
vazzanak a legszebb virágkocsikra! Vegyenek részt 
minél több rendezvényen a karneváli héten, érezzék 
jól magukat a barátaik és a családjuk körében.  
S remélem, a karneváléjen együtt ünnepelhetjük 
sikerünket a várossal és valamennyi résztvevővel.

Pascal Männche
a Krones Hungary Kft. ügyvezetője
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Idén is nagyon gazdag, sokszínű 
programkínálatra számítha-
tunk az immár 52. virágkar-
neváli héten. Ismét lesz Cseh 
sörkert, Galiba Fesztivál, 
láthatjuk a Fények éjszakáit 
pazar 3D mapping vetítés-
sel, újra megnyitja kapuit a 
tündérkert a régi városházán, 
programkavalkád helyszíne 
lesz a Nagyerdő, a belváros, 
megismerkedhetünk a guruló 
gasztronómia hazai mesterei-
nek kínálatával, s elkészül a 
város tortája is.

(Franciaország), Coslada (Spa-
nyolország) és Givatayim (Izrael) 
is Várad testvérvárosa; izgalmas 
tárlatra számíthat a közönség.
O Szomjazóművészek – Kaktuszok 
és pozsgások kiállítása és vására.

Cseh sörkert
A karneváli héten a Nagyerdőn 
évről évre habzó 
cseh söröket 
kortyolgathatunk. 
Idén augusztus 14. 
és 20. naponta 12 
és 23 óra között a 
Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad rendezvény-
terén mutatkoznak be a sörfőzdék.

Galiba Gyermekfesztivál
Még 2012-ben született az ötlet, 
hogy – a virágkarneváli felvonulás 

A karneválon még több élővirág 
lesz (670 ezer szál dália érkezik 
Hollandiából), 7 lelátóról csodálhat-
juk a 16 virágkocsit és a mellettük 
vonuló 30 művészeti csoportot 
több mint 2000 fellépővel, s idén 
ötödik alkalommal ragyognak a 
Karneváléj csillagai.

A rendezvények sora augusztus 
21-én is folytatódik: megnézhetjük 
a kocsikat a Kossuth téren, este 
„ráadás” karneváli felvonulás lesz, 
koncertek, és táncolhat a város.

Látnivalók a Kölcsey Központban
O Virágok ker(e)tben. Istók Berna-
dett édenkertje. 
O Mátyás király rózsát nyitó ostor-
nyele. A lurkók a legigazságosabb 
magyar király alakját idézték meg 
rajzaikkal. A pályázatra érkezett 
legszebb alkotásokat állítják ki; az 
eredményhirdetést is ekkor tartják 
majd.
O A Hortobágy madarai. Tóth Csa-
ba professzor díjnyertes fotográfiá-
in a tájegység legszebb szárnyasait 
láthatjuk: darvakat, bakcsókat, 
szalakótákat és társaikat.
O Nagyvárad testvérvárosaiban 
élő fotóművészek kiállítása. Ceyrat 

kistestvéreként – az óvodások, 
iskolások, tánccsoportok, civil 
szervezetek gyermekcsoportjai ma-
guk készítette kiskocsival vonulva 
belekóstoljanak a karneválozás 
örömeibe. A Galiba Gyermekfeszti-
vál Fazekas Mihály Lúdas Matyi-
jára, pontosabban Matyi libájára, 
Galibára is emlékeztet minket. 
Idén a Mátyás király-emlékév 
jegyében zajlanak a rendezvények 
a Nagyerdei Parkban, a népszerű 
ifjúsági fesztivál keretében. Remek 
programok sorából válogathatnak a 
családok, a fiatalok augusztus 15. 
és 20. között a Békás játszi Lurkó 
Ligetében, naponta 15 és 19 óra 
között.

Fények éjszakái
Debrecen belvárosában már három 
helyszínen lesz épületvetítés 

augusztus 17–19. 
között. A református 
Nagytemplom Bordos 
László Zsolt vezetésé-
vel és egy nemzetközi 
3D mapping művé-
szekből álló csapatnak 
köszönhetően újra 
„életre kel”. Emellett a 
Déri Múzeum épülete 
is interaktív vászon-
ként szolgál majd, 
és a régi városháza 
is fénybe öltözik. 
A belváros tereit 
többméteres szobor-
installációk színesítik, 

Debreceni
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és esténként színes fényforgatag, 
tűzzsonglőrök, led-táncosok, karne-
váli művészeti csoportok és térzene 
kínál felejthetetlen élményeket.

Augusztus 15., szerda
15 óra: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében: Mátyás király és a tök 
(Alföld Gyerekszínpad) 
15.30: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében: Hollóének-koncert Má-
tyás király-énekekkel. (A Debreceni 
Történelmi Korok Hagyományőrző 
Egyesület vitézi tornái és bemutatói 
Mátyás korát idézik)

17 óra: Nagyerdei Szabadtéri Szín-
pad: Turbó Méhek-koncert – rajzás 
Méhes Csaba vezetésével
17–23 óra: Fények éjszakái – Tün-
dérkert a régi városháza udvarán: 
19 óra: Lövei Petra (hárfa) – 20.30: 
Nyár esti fuvolaszó
20 óra: Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad: Deák Bill 70. Vendég: 
Tátrai Tibor. (Jegyárak: 3900, 3400, 
2900, 2400 Ft)

Augusztus 16., csütörtök
15 óra: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében. (A Vojtina Bábszínház 
napja!) Ort-Iki Báb- és Utcaszínház: 
Vásári komédiák
16 óra: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében: MárkusZínház: Mátyás 
király szárnyai
17 óra: Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad: a Hahó Együttes koncertje 
– Kardos-Horváth János gyerekze-
nekara

Virágkarnevál

16–24 óra: Kossuth tér: Fények 
éjszakái – 3D mapping
16 óra: Mikepércsi csárdásrekord-
kísérlet  – 17 óra: Hazai művészeti 
csoportok bemutatója
19 óra: Karneváli Swing – a Debre-
cen Big Band koncertje
20.30: Hazai művészeti csoportok 
bemutatója
21 óra: Külföldi művészeti csopor-
tok bemutatója.
21–24 óra: 3D mapping
17–23 óra: Fények éjszakái – Tün-
dérkert a régi városháza udvarán:
18 óra: Trio Harmony – 19.30: Nim-
ród kürtkvartett – 21 óra: Koncert
18–24 óra: Déri tér: Interaktív 3D 
mapping (ingyenes)
20 óra: Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad: Budapest Bár-koncert – 
Behumi Dóri, Frenk, Keleti András, 
Kollár-Klemencz László és Szűcs 
Krisztián. (Jegyár: 3900, 3400, 
2900, 2400 Ft)
20.30: I. Light Ride Debrecen: közös 
bringázás a virágkarnevál tisztele-
tére! A „Fények éjszakáin” tekerjük 
fel a lámpát, és bringázzunk egy 
jót a virágkarnevál tiszteletére! Aki 
szeretne részt venni a kivilágított 
kerékpáros felvonuláson, díszítse 
fel a bringáját színes fényekkel, és 
tekerjen a Nagyerdőről a belvá-
rosba. A kerékpáros felvonuláshoz 
lehet egyénileg, családdal, bará-
tokkal is csatlakozni. Gyülekező: 
19.30–20.15 óra között a Vigadó 
téren (régi Vigadó étterem előtt)

17–23 óra: Fények éjszakái – Tün-
dérkert a régi városháza udvarán:  
17 óra: Érzékenyítő közösségi díszí-
tés – 19 óra: Arco Nobile – 20.30: 
2x6 húron (Tóth Gergő és Nagy 
Gábor gitárestje)
20 óra: Nagyerdei Szabadtéri Szín-
pad: Borsodi homályos. Aranyosi 
Péter önálló estje (Jegyár: 3900, 
3400, 2900 Ft)

Augusztus 17., péntek

Food Truck-show. Idén először 
remek kulináris parádé színe-
síti a karneváli kínálatot: pén-
teken, szombaton és vasárnap 
12–22 óra között a guruló 
gasztronómia legjobb hazai 
mestereitől kóstolhatunk a 
Rózsa utcán!

15 óra: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében. Alföld Gyerekszínpad: 
Micimackó
16 óra: Galiba a Békás játszi 
Lurkó Ligetében. Pályi János: Vitéz 
László
17 óra: Szabadtéri Színpad: Kétszer 
volt, hol nem volt. Kárász Eszter és 
az Eszter-lánc mesezenekar családi 
koncertje Varró Danival

Sakkterasz a Kossuth téren 
(a Dr. Relax Cipőszalon előtt), 
14–18 óra között, pénteken, 
szombaton és vasárnap. 
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Augusztus 18., szombat
9.30–19: Vidámpark, Nagyerdei 
Stadion északi rendezvénytere: 
Galiba Gyermekfesztivál. Libanap, 
a mi napunk – ingyenes belépés a 
Vidámpark területére. 
10 óra: Écsi Gyöngyi: Az élet és a 
halál vize
11 óra: (A Lúdas Matyi-szobornál: 
Ilyen is lehetne – Lúdas Matyi-ha-
sonmásverseny
11.30 Lúdas Matyi-táncház Kováts 
Marcell muzsikájára
12 óra: Gulyás László vándormuzsi-
kus: Az aranyhal meséje
13–16 óra: Galiba-csoportok a 
Galiba-színpadon
17 óra: Nagyerdei Stadion ren-
dezvénytere: Galiba-felvonulás 
gólyalábas felvezetőkkel
18 óra: Gyerekkoncert, eredmény-
hirdetés a Debreceni Vidámparkban
16–22 óra Kossuth tér: Street Art 
Show (ingyenes)
16–24 óra: Kossuth tér: Fények 
éjszakái – 3D mapping
17 óra: Hazai művészeti csoportok 
bemutatója
19 óra: Debrecen Dixieland Jazz 
Band
20.30: Külföldi művészeti csoportok 
bemutatója
21–24 óra: 3D mapping 
17 óra: Bem tér: „Jó pásztor” díszí-
tés (ingyenes)

17–23 óra: Fények éjszakái – Tün-
dérkert a régi városháza udvarán: 
18 óra: Afronauta – 19.30: LED 
zenekar – 21 óra: Koncert
18–24 óra Déri tér: Interaktív 3D 
mapping (ingyenes)
20 óra: Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad: Bernstein 100. A Kodály 
Filharmonikusok, Varnus Xaver és 
Balázs János estje. (Jegyár: 2900, 
2400, 1900, 1400 Ft)

Augusztus 19., vasárnap
15–18 óra Nagyerdei Park: Galiba 
Gyermekfesztivál, csűr- és űrdön-
gölés
12–15 óra: Galiba a Békás játszi 
Lurkó Ligetében: Gyergyószárhegy 
Debrecenben. Bemutatkoznak 
Csaba testvér gyermekotthonának 
lakói
15 óra: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében. Gulyás László vándor-
muzsikus: Mátyás-mesék
16 óra: Galiba a Békás játszi Lurkó 
Ligetében. Langaléta Garabonciá-
sok: Vitézi mókák
17 óra: Nagyerdei Szabadtéri Szín-
pad. Rutkai Bori Banda: Űrdöngölő 
16–22 óra Kossuth tér: Street Art 
Show (ingyenes)
17–24 óra: Kossuth tér: Fények 
éjszakái – 3D mapping
19 óra: Koncert
20.30: Street Art Show-díjátadó
21 óra: Külföldi művészeti csopor-
tok bemutatója
21–24 óra: 3D mapping
17–23 óra: Fények éjszakái – Tün-
dérkert a régi városháza udvarán:
17 óra: Közösségi díszítés – 18.30: 
Bedő Balázs – 20 óra: Francesca 
Provvissionato énekművész és Bö-
szörményi Judit zongoraművész 
21.30: Tordai Zoltán és zenekara
18–24 óra Déri tér: Interaktív 3D 
mapping (ingyenes)
20 óra: Nagyerdei Szabadtéri 
Színpad: Amerikai–magyar est: 
a Talamba Ütőegyüttes és a Hot 
Jazz Band közös koncertje. (Jegyár: 
3900, 3400, 2900, 2400 Ft)

O régiségvásár. Évek óta 
töretlen népszerűségnek örvendenek 
Debrecenben ezek a Máté László által 
szervezett rendezvények. A régiség-
vásárnak minden évszakban más 
hangulata van, de akik kedvelik a régi 
tárgyakat, szívesen böngésznek ebben 
a sajátos forgatagban, azok bármikor 
örömmel elzarándokolnak a Kishegyesi 
úti Tesco parkolójába. A vásárok életre 
hívója, a sokak által ismert közműve-
lődési szakember ma már nyugdíjas, 
de annak idején évtizedeket töltött 
a debreceni kultúra szolgálatában, 
több mint húsz éven át dolgozott a 
virágkarneválok felelős szervezőjeként. 
Talán ezért is különösen közel állnak 
szívéhez az augusztusi programok, s 
egykori kedves rendezvénysorozata, a 
virágkarnevál fényét is emeli a 20-án 
reggel 7 órakor kezdődő régiségvásár. 
(Augusztusban egyébként 12-én és 
26-án is lesz vásár!)

O klasszikusokkal 
az augusztusi ég alatt! 
A debreceni virágkarnevál 
hetén, augusztus 18-án este 
20 órától a Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon Bernstein 100 
címmel ad interaktív gálaestet 
a Kodály Filharmonikusok 
Debrecen, Somogyi-Tóth Dániel 
vezényletével. A koncerten 
közreműködnek továbbá: 
Varnus Xaver orgonaművész, 
Balázs János zongoraművész, 
Nagy Kíra és Biri Gergely 
énekművészek. A száz éve 
született legendás muzsikus 
művei mellett felcsendülnek 
Bernstein kedvenc zenéi is.  Az 
est vendége lesz a hazai Bern-
stein-kultúra megteremtésében 
monográfiáival, cikksorozatai-
val kulcsszerepet játszó Juhász 
Előd zenetörténész, a Magyar 
Televízió egykori műsorvezető-
szerkesztője, aki az elhangzó 
darabok közötti színpadi 
beszélgetésen Leonard Bern-
steinnel történt találkozásairól, 
személyes benyomásairól 
mesél, Gróf Miklós vezetésével. 
A koncertet gazdag videoanyag 
teszi teljessé, megidézve e 
máig meghatározó hatású 
előadóművész, polihisztor, 
jelenség: Leonard Bernstein 
alakját és tevékenységét.
A hangversenyre jegyek 1400–
2900 Ft-os áron kaphatók. 
Esőhelyszín: Kölcsey Központ, 
Debrecen.





augusztus 20., hétfő
Karneváli felvonulás: kerékpá-
rosok, old timerek, művészeti 
csoportok és virágkocsik felvo-
nulása 7 órától a Megyeháza és 
Nagyerdei körút közötti útvonalon

Lelátók
Idén 7 lelátó lesz, amelyek 
tovább emelik a karneváli me-
netet nézők kényelmét. Ezek a 
következők: 1. Continental lelátó 
– Rózsa utca, 2. Fórum lelátó – 
Nagytemplom, 3. Krones lelátó – 
Kölcsey Központ, 4. Honvéd utcai 
lelátó, 5. Füredi úti lelátó, 6. Nagy 
Lajos király téri lelátó, 7. Krones 
lelátó – Egyetem tér

Virágkocsik a karneválon
• Szent Korona – a Főnix Rendez-
vényszervező virágkocsija 
• Esztergom és Debrecen közös 
virágkocsija (A napba öltözött 
asszony) • Debrecenbe kéne men-
ni – a Főnix Rendezvényszervező 
virágkocsija • Debreceni Nemzet-
közi Iskola • Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (Családok Éve 
2018) • Nagyvárad és Debrecen 
közös virágkocsija • Debreceni 
Egyetem • Schaeffler • Fórum 
Debrecen Bevásárlóközpont 
• Continental • Krones • Debrece-
ni Szakképzési Centrum • E.ON 
Hungária Zrt. • Aquatcium Medi-
terrán Élményfürdő • Debrecen 
meglepetéskocsija – Tigris.
Bihar Megye és Hajdú-Bihar 
Megye önkormányzatainak közös 
virágkocsija 
12–18 óra: Nagyerdei Park: Gali-
ba Gyermekfesztivál. A virágkar-

legnagyobb aréna-showja A Dal 
sztárjaival a Nagyerdei Stadion-
ban. 2000 táncos a világ minden 
tájáról, virágkocsik, artisták, 
lenyűgöző látványvilág.
BOXBA: Fellépők: Alexander 
Rybak, AWS, Ceasefire X, Dánielfy 
Gergő, Freddie, Ham Ko Ham,  
Honeybeast, Horváth Tamás, 
Kállay-Saunders András, Odett, 
Parno Graszt, Sativus, Süle Zsolt, 
Szakcsi Lakatos Róbert, Kökény 
Attila, Szőke Nikoletta, yesyes. 
(Jegyek: 2490–4990 Ft)
22 óra Tűzijáték és utcabál Kö-
kény Attilával az Egyetem téren

Augusztus 21., kedd
8–22 óra Virágkocsi-kiállítás a 
Kossuth téren
17–22 óra Ráadás a Kossuth 
téren (ingyenes)
17 óra Kürtőskalács Guinness-
rekord-kísérlet
18 óra Heinz Gábor ’Biga’-koncert
19 óra Táncol a város – esti kar-
neváli felvonulás
20.30 Hooligans-koncert

További információ:
www.debreceniviragkarneval.hu
https://www.facebook.com/
DebreceniViragkarneval

neváli felvonu-
lás után Boka 
Gábor vásári 
képmutogató, 
gólyalábasok, 
légtornászok, 
egyéb csepűrá-
gók, a Debrecen 
Helyőrségi 
Zenekar gye-
rekkoncertje 
(ingyenes)
14–18 óra: 
Virágkocsi- és 
oldtimer-
kiállítás 
meglepetés-

térzenékkel a Nagyerdei Stadion 
északi rendezvényterén. (Jegyek: 
900, 1300 Ft)

Sakkszimultán. Tran Dávid 
ifjú tehetséggel mérheti 
össze tudását 49 versenyző 
a Kölcsey Központban 15 
órától. Regisztrálni a  
sakkiskola@gmail.com címen 
lehet augusztus 17-éig.

16–18 óra Karneváli Fieszta: 
folklórbemutatók a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon (ingyenes)
19.30 Karneváléj. Magyarország 
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Szinte egymásnak adják majd a kilincset a 
színészóriások az Arany János utcai lakásszín-
ház 2018/19-es évadában. Mint Végh Vero-
nikától, a Páholy menedzserétől megtudtuk, 
Csákányi Eszter, Hernádi Judit, Jordán Tamás 
mellett visszatér Mácsai Pál, Scherer Péter és 
Pogány Judit is. Klasszikus, kortárs, kacagtató, 
elgondolkodtató, valamint zenés előadások és 
felolvasóestek pedig egyaránt lesznek; több 
mint 30 bemutatóra számíthatunk. Készülnek 
újdonságokkal is: útjára indul a Könyvszínház 
sorozat, és Vidám Színpad néven elstartol egy 
tematikus széria is. Ezeknek az esteknek rend-
szeres résztvevője lesz Mucsi Zoltán és Scherer 
Péter (képünkön), valamint a Dumaszínház 
színházi szekciója, a DEKK ismert színészei, 
Bánki Gergely és Vinnai András.

Mindezek mellett – a Kortársak sorozatban 
– fiatal művészeknek és izgalmas kezdeménye-
zéseknek adnak teret.

Új évadra 
készül a Páholy

O ez MOst A te tÖRtÉNeteD Lesz. 
Egyéni könyvillusztrálással, az ívfűzés elsajátításával, ex 
libris készítéssel egyedivé tehető mesekönyv készítésére 
és könyvtárlátogatásra invitálják a családokat a Debre-
ceni Református Kollégium Nagykönyvtárába augusztus 
17-én délelőtt 10 órára. A díszes könyvkötéseket 
bemutató kiállítás megtekintése után mesehallgatás, 
beszélgetés, kézműves tevékenység keretében közös 
alkotáson vehetnek részt az érdeklődők 
A foglalkozáson a helyek száma korlátozott, ezért a 
részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni  
a balint.agnes@silver.drk.hu e-mail-címen vagy a  
(30) 797-2642-es telefonszámon lehet augusztus 13. 
és 16. között munkaidőben. 



Tanulhatják az új neveket, ismerkedhetnek az új 
arcokkal a debreceni vízilabdasport kedvelői. Alaposan 
átalakult a legutóbbi OB I-es bajnokságban nyolcadik 
helyen végzett DVSE kerete.

Kállay Márk a Ferencvárosban, Lévai Márton az 
OSC-ben, Boros Tamás és Somlai Tamás Szegeden, 
Szőke Szabolcs Miskolcon, Dimitrije Obradovics Monte-
negróban folytatja pályafutását, Kaszanyi Roland pedig 
visszavonult. Az érkezők oldalán Kovács Gábor (OSC), 
Dőry Farkas (Partizan Beograd), Kósik Soma (Miskolc) 
és a junior világbajnok olasz Giorgo La Rosa (Catania) 
neve szerepel.

Miroslav Bajin vezetőedző, valamint két segítője, 
Kardos Sándor másodedző és Széll Gábor erőnléti- 
és rehabilitációs edző július utolsó napjaiban látott 

munkához a csapattal, ám a keret ekkor még nem volt 
teljes, mivel a három légiós, Stefan Vidovic, Lukas Durik 
és Giorgo La Rosa csak augusztus első felében érkezik, 
s az U18-as válogatottal a szombathelyi világbajnok-
ságra készülő Fekete Gergő is később csatlakozik a 
társakhoz.

– Az előttünk álló szezonban igyekszünk majd minél 
több debreceni fiatalt beépíteni a csapatba, a 18-as 
bő keretből 11-en saját nevelésűek. Egyébként a DVSE 
rövid- és hosszú távú terveiben is szerepelnek a fiatal 
tehetségek, jelenleg a 1999-es és a 2000-es korosztály 
beépítése van folyamatban. A bajnokság egyik legfiata-
labb csapata leszünk, de nem fogunk senki ellen feltett 
kézzel harcba szállni, szeretnénk a középmezőny első 
felében végezni – mondta Miroslav Bajin vezetőedző.

Ifjú pólósokkal építi a jövő 
csapatát a DVSE
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Az Erste Liga jégkorongbajnok-
ság alapszakasza szeptember 
9-én, vasárnap 18 órakor a 
pesterzsébeti jégcsarnokban 
kezdődik: a Ferencváros a leg-
jobbak közé visszatérő debreceni 
csapatot, az immár DEAC néven 
szereplő gárdát fogadja. A DEAC 
első hazai meccsére ezután még 
két napot kell várni: szeptember 
12-én, kedden este hat órától 
a Vasas vendégeskedik majd a 
Debrecen Jégcsarnokban.

A magyar bázisú nemzetközi 
bajnokságban három ország 
összesen 11 csapata indul: az 
osztrák Vienna Capitals, a romá-
niai Corona Brassó, a Gyergyói 
HK és a Sportclub Csíkszereda, 
az újonc DEAC és a Schiller-Va-
sas HC, valamint a Dunaújvárosi 
Acélbikák, a Fehérvári Titánok, az 
FTC, a Hokiklub Budapest és az 
Újpesti TE.

Újoncként, de nem ismeretlen-
ként tér vissza tehát a debreceni 
hokicsapat a legjobbak közé. Az 
2014-es belépést követően há-
rom szezont töltöttek a ligában, 
ahol bajnoki és kupabronzot is 
jegyeztek – ám tavaly nyáron 
anyagi problémák miatt lemond-
tak az élvonalbeli szereplés 
jogáról.

A debreceni hokisport irányítói 
azonban tisztában voltak azzal, 
hogy a klub utánpótlásában ját-
szó fiatalok, a szisztematikusan 
kiépített gúla ifjú hokisai számá-
ra hosszú távú perspektívát csak 
akkor tudnak nyújtani helyben, 
ha van Erste Liga-csapat. 

Erre talált megoldást a város 

és az egyetem, amikor a DEAC 
fogadta be a jégkorongot.

Az egyetemi tanulmányokat 
és a magas szintű sportolást 
nem könnyű összeegyeztetni, 
az edzéseket az előadásokkal, 
a vizsgákkal. Az egyetemi klub 
éppen azt kínálja, amire a spor-
tolóknak szükségük van: egyéni 
tanrendet, amely maximálisan 
igazodik a bajnoki szezon időbe-
osztásához. Ez valóban döntő érv 
lehet számukra, mint 77-szeres 
válogatott kapus, Hetényi Zoltán 
példája is mutatja, aki Mező-
gazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar 
vadgazdálkodási mérnöki szakán 
kíván tanulni. De nem ő lesz az 
egyetlen a csapatban, aki a hoki 
mellett végzi a tanulmánya-
it, hiszen Salló Barna, Artyom 
Szokolov és Darabos Krisztofer is 
így tesz a Gazdálkodástudományi 
Kar gazdálkodás és menedzs-
ment, illetve nemzetközi gazdál-
kodás szakán. A DEAC szakosz-
tályában számolnak azzal, hogy 
ezzel a csapat gerincét is hosszú 
távra stabilizálhatják, hiszen ha 

valaki elkezdi az egyetemet, az 
valószínűleg 3-5 évig itt fog ho-
kizni, s megszereti a várost, akár 
meg is ragadhat itt.

A cseh David Musial lesz az 
edző – a szakember a szlovákiai 
zólyomiak csapatánál működött 
legutóbb. Segítője Kecskeméti 
Áron. 

Kapusok: Nagy Péter (DHK 
U20), Hetényi Zoltán (Knoxville 
Ice Bears, SPHL).

Hátvédek: Hetényi Péter 
(egyesületen kívüli), Jiri Behal 
(cseh), Erdei Zoltán és Antal 
Arnold (Fehérvári Titánok),  
Darabos Kriszofer (DHK U20), 
Nico Vourijarvi (finn), Kovács 
Bronson (MAC Budapest).

Csatárok: Berta Ákos (DVTK 
Jegesmedvék), Németh Attila 
(FTC), Molnár Dávid (MAC), Vince 
Péter Tamás (KMH), Dominik 
Novotny (cseh, DAB), Jakub 
Izacky (cseh, DAB), Salló Barna, 
Márton Koppány, Vlagyiszlav 
Kulesov és Artyom Szokolov 
(DHK U20), Silló Arnold és Hári 
Norbert (DAB).

Fodor András szakosztályvezetőként irányítja az új alapokra 
helyezett jégkorongcsapat működését.  Képviseli az átmenet is, 
hiszen 2015 óta a DHK elnökségi tagja volt: 
 – A rájátszást mindenképpen szeretnénk elérni, és ott már bár-
mi lehet. Akkor majd meglátjuk, az idén milyen szintre érünk el. 
Hogy mikor lehet bajnokságesélyes csapata a DEAC-nak? Nehéz 
erre most válaszolni. Természetesen szeretnénk oda eljutni, de 
ehhez sok feltétel szükséges. Bővítenünk kell a csapat támoga-
tói körét, kiépíteni a masszív szurkolói bázist és a közösséget. 
De a lényeg, hogy hosszú távon minőségi jégkorong legyen 
Debrecenben.
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Debrecen – Hamarosan indul az új 
szezon a női kézilabda NB I-ben. 
A Lokinál ennyi fiatal régen jött 
össze. 

Nemrég fejeződött be – ferge-
teges sikerrel – Debrecenben a 
junior női kézilabda-világbajnok-
ság. Aki ott volt, soha el nem fe-
lejtheti, ahogyan a magyar csapat 
végigverte az egész mezőnyt, 
bebizonyítván, milyen jelentős 
potenciál van a sportág hazai 
utánpótlásában. 

Persze, a lehetőség csak akkor 
válhat valósággá, ha a fiatalokkal 
érző és érző szakemberek foglal-
koznak, és akkor, ha a felnőttkor 
küszöbét átlépő tehetségek meg-
kapják a kellő játékperceket a csa-
pataiknál. Erre láthattunk remek 
példákat az FTC (Háfra Noémi, 
Faluvégi Dorottya) és a Vác (Laka-
tos Rita, Kácsor Gréta, Suba Sára) 
esetében. Ezt azt utat igyekszik 
járni a DVSC is, hiszen odafi-
gyelnek a saját utánpótlásukra.         
A Loki 23 fős keretéből 12 játékos 
saját nevelésű, s tizenegyen még 
nincsenek húszesztendősek. 

Közülük élre kívánkozik a friss 
U20-as világbajnok Tóvizi Petra, 
akivel a szinte példa nélküli, 
ötéves szerződést között a DVSC. 

A szezont a csapat 
Siófok ellen kezdi szep-
tember 2-án, majd 9-én 
a Békéscsaba csapata 
érkezik a cívisvárosba.

Az ő váltótársa lesz a szintén 
saját nevelésű Bordás Réka, aki 
tavaly nagyon jó szezont futott 
Nyíradonyban. 

Borgyos Pannára a Lokit fel-
nőtt csapatáért szorító drukkerek 
a Főnix Csarnokban figyelhettek 
fel. A 17 éves tehetség ugyanis 
a BL-győztes győriek ellen szállt 
be a mérkőzés hajrájában, hogy 
vagány, bátor játékkal és – nem 
utolsósorban – három góllal tette 
le a névjegyét. De bemutatkozott 
már a felnőttek között góllal – 
szintén a Győr ellen – Zelizi Fanni 
is. A szélső Szabó Panna előtt 
szintén szép jövő állhat; már ő 
is pályára léphetett a nagycsa-
patban három alkalommal. Most 
Vantara-Kelemen Vica váltótársa 
lesz a jobbszélső poszton. 

Kapusból is van figyelemre 
méltó Loki-tehetség, hiszen Szabó 
Dóra benne van a felnőtt keret-
ben, sőt már be is mutatkozhatott 
az első osztályban. Ő tagja annak 
a magyar leány kézilabda-váloga-
tottnak, amelyik győzött a győri 
EYOF, azaz az Európai Ifjúsági 
Olimpia döntőjében a románok 
ellen. 

A már említetteken kívül 
ott van még Poczetnyik Luca 
irányító-átlövő, Vámosi Panna 

átlövő, Petrus Mirtill balszél-
ső, Torma Eszter jobbszélső és 
Kelemen Gréta beállós. S ha 
még ehhez hozzávesszük, hogy a 
profi szerződésű kerettagok közül 
Szabó Panna júniusban ünnepelte 
a huszadik születésnapját, és a 
Vasastól igazolt Arany Rebeka is 
húsz éven aluli, látható, milyen 
fiatal a csapat vág majd neki az új 
szezonnak. 

Nem szabad elfeledkezni két 
olyan fiatalról sem, akik a hama-
rosan induló szezont kölcsönjáté-
kosként fogják eltölteni. A junior 
vébéről éppen csak lemaradt 
Román Dorina a másodosztályú 
Orosházánál gyűjt felnőtt tapasz-
talatokat. A junior vébén csa-
pattag Pénzes Laura már tavaly 
is kapott szerepet a DVSC-TVP 
felnőtt csapatában. Ő az NB I-ből 
kiesett Kecskemét csapatában 
fejlődhet tovább.

Visszavárjuk őket…

pénzes Laura, tóvizi petra és Román Dorina a junior 
válogatott mezében. Vigyázni kell a tehetségekre! 

A debreceni vb tanulsága: 
(játék)tér kell a feltörekvőknek



Jól kezdte az idényt a Loki
A szeptember eleji őszi szünet, 
a válogatott mérkőzések okán 
tartott kéthetes pihenőig még 
négy meccs vár a Lokira: megje-
lenésünkkel egy időben Felcsúton 
a címvédő Vidi vendége lesz a 
debreceni együttes, idegenben 
vívja a Honvéd elleni bajnokit is, 
míg a Nagyerdőn az MTK és a 
Szombathely csapatát fogadja a 
DVSC.

Számolgatni sohasem érdemes, 
nem a múlt, hanem az aktuális 
forma a döntő. Azért figyelemre 
méltó, hogy: 1. a Loki esetében 
a hazai pálya ebben a naptári 
évben nem volt igazán előnyös 
(a 2018-ban játszott kilenc 
bajnoki közül csak kettőt sikerült 
behúzni (mindkettőt a Diósgyőr 
ellen), 2. idegenben a legutóbbi 
bajnokságban acélosabb volt a 
csapat, az új sorozatot is felcsúti 
győzelemmel kezdte. 

Tőzsér Dániel, a DVTK elleni 
sikert megalapozó parádés gól 
szerzője a csapatkapitányhoz 
méltó nyugalommal nyilatkozott 
a győzelem után, a jó bajnoki 
kezdés folytatását firtató kér-
désre.

„Kétségtelen, hogy jobban 
kezdtük ezt az idényt, mint a 
korábbi esztendőkben, de mindig 
csak egy mérkőzésre koncent-
rálunk: az előttünk levőre.” 

Utalt ezzel arra, hogy a Puskás 
Akadémia idegenbeli legyőzése, 
valamint a két borsodi gárda, 
a Mezőkövesd és a DVTK ellen 
itthon begyűjtött négy pont 
összességében örömre ad okot, 
s valóban nyugalmat teremt az 
öltözőben, ám ez már mind tör-
ténelem, s azzal kell foglalkoz-
nunk, mi vár a csapatra a soros 
fellépésen.

A szurkoló, persze, széle-
sebbre nyithatja a vizsgálódás 
kapuját, s – a realitástól akár 
eltávolodva – álmodozásra is le-
hetősége van. Azt megállapíthat-
ja, hogy a Loki – immár évek óta 
tartó „szokásának” megfelelően 
– ismét folyamatosan kénytelen 
nélkülözni számos kulcsjátékosát 
(Ferenczi és Bényei a védelem-
ből, Jovanovic a középpályáról, 
Könyves és Tabakovic a táma-
dósorból). Úgy tűnik azonban, 
hogy részben az átigazolások, 
részben Herczeg András és az 
edzői csapat alapos „összecsi-
szoló” munkájának köszönhetően 
az eredményességen nem látszik 
meg, hogy hétről hétre új gárdát 
kell formálni.

A fiataloktól felliftezett 
Kusnyír megtalálta helyét a kö-
zéppályán, miként az Újvárosról 
igazolt Haris is, a védelem jobb 
szélén jól muzsikál a Szlovákiá-
ból szerződtetett Cikos, a bal 

oldalon pedig a saját nevelésű 
Barna is igyekszik felvenni az  
NB I ritmusát, s immár a táma-
dások segítésére is vállalkozik. 
Elől az albán–svájci Avdijaj ügye-
sen futballozik, remekül cselez, 
s ha a passzolásra is többet 
gondolna, igazán hasznos tagja 
lehet a csapatnak. A fürge lábú 
spanyol Calvente pedig meccs-
nyertes góllal mutatkozott be a 
Puskás AFC ellen, s ha fizikailag 
is többet bír majd, akkor válhat 
igazán a Loki előnyére.

Mindent összegezve a PAFC 
elleni 1-0, a mezőkövesdiekkel az 
1–1, s a DVTK 2–0-s legyőzése 
önmagában sem rossz – de bi-
zakodásra leginkább az ad okot, 
hogy gyorsan és jól összeállt a 
most érkezettekkel kiegészült 
csapat, mely a kulcsemberek 
felépülése után – a szélesebb 
kerettel – több variációs lehető-
séget adhat a szakmai stábnak, 
s versenyhelyzetet teremthet a 
pályára lépésért küzdő focisták 
között.

A hazai program:
Augusztus 17., péntek, 
20 óra: DVsC–MtK
Szeptember 1., szombat, 
19.30: DVsC–Haladás

Megérdemelten nyertek a Diósgyőr 
ellen a debreceniek / Fotó: dvsc.hu
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Gyárat épít Debrecenben a BMW
Szenzációs bejelentés hangzott 
el július utolsó napján: a német 
autógyártó vállalat gyárat épít 
Debrecenben. A beruházás értéke 
meghaladja az egymilliárd eurót, 
s ezernél is több új munkahelyet 
teremt.

A gyár Kismacs és Nagymacs 
mellett épül majd fel. Az új ipari 
park infrastruktúráját a város 
alakítja ki 44 milliárd forint hitel-
ből, amihez az állam garanciát 
vállalt. Amint kész lesz az infra-
struktúra, a város beruházását 
megtéríti a BMW.

A 400 hektáros területen a 
legmodernebb autóipari gyártási 
technológiákkal, egy gyártósoron 
állítanak elő hagyományos és 
elektromos meghajtású autókat. 
A gyár kapacitása évente 150 
ezer autó gyártására elegendő.

A céggel 14 hónapja folytak 
tárgyalások, a BMW több európai 
várost is megvizsgált lehetséges 
helyszínként, végül Debrecen 
mellett döntött. A gyár helyszí-
nének kinézett terület a jövő 
év második felére kerül a BMW 
tulajdonába, és jövőre már meg-
kezdik a munkaerő toborzását.

A fejlesztésről közleményt 
adott ki a BMW. Mint ebben 
írják, Debrecen ideális helyszín 
a gyártókapacitásuk bővítésére. 
Elsősorban kiváló infrastruktú-
rájának, megfelelő logisztikai 
kapcsolatainak, valamint a meg-
lévő beszállítói hálózat elhelyez-
kedésének köszönhetően esett 
a választás erre a területre. A 
környék szakképzett munkaereje 

a müncheni menetrend szerinti 
járat elindítása, a nemzetközi 
iskola építése, az ipari fejlesz-
tések, a gazdaságfejlesztés 
szervezeti hátterének, az EDC-
nek a megalapítása, a nemzet-
közi üzleti élet elismerésének 
kivívása a Financial Times díjával 
– mind-mind építőkövei voltak a 
BMW-vel történő együttműkö-
désnek.

„A BMW és Debrecen kap-
csolata átírja városunk jövőjével 
összefüggésben eddig megfogal-
mazott elképzeléseket. Lehetővé 
teszi számunkra, hogy mindazt, 
amit 2050-ig terveztünk meg-
valósítani, már 2030-ra elérjük” 
– nyilatkozta Papp László.

Az Új Főnix Terv gazdaság-
fejlesztési programjának 
köszönhetően az elmúlt 
években ötezer új munka-
helyet teremtettek, illetve 
jelentettek be Debrecenben. 
Ez most hatezer fölé emel-
kedik.

Hírünk a világban
A hazai- és világsajtó egyaránt beszámolt a 
beruházásról: az Origo, az Index, a Magyar Idők, 
a HVG és a Dehir oldalán vezető hír volt a gyár-
építés. A hírt lehozta a Reuters, a Bloomberg, az 
Associated Press, a The New York Times, a The 
Washington Post, a Nasdaq honlapja, a Fortune, 
a Motor1.com, a Daily Mail, de Tajvanig is elju-
tott a debreceni siker híre. A BMW sajtóközle-
ményt adott ki. A német lapok– a handelsblatt.
com, a Welt, a focus.de, a t-online.de és az 
autohaus.de – szintén cikkeztek a témában.

szintén jelentős 
előny volt a 
választás során. 
Az újonnan 
létesülő gyár 
dolgozói mellett 
számos egyéb 
munkahely jön 
majd létre a 
beszállítók és 
egyéb szolgál-
tatók körében, 
mind a gyár 
területén, mind pedig Debrecen 
város vonzáskörzetében – fogal-
maznak a közleményben.

Papp László polgármestere 
úgy nyilatkozott, hogy ez a beje-
lentés átírja Debrecen jövőjét.

„Az elmúlt négy évben sem 
panaszkodhattunk a befekte-
tői érdeklődésekre, de ezzel 
megkoronáztuk ennek a négy 
évnek a gazdasági törekvéseit. 
Ez a beruházás Debrecen minden 
szektorát meg fogja mozgatni, a 
gazdaság különböző területeitől 
kezdve a kultúra és egyéb terüle-
teket is érintve 

Minden debreceninek éreznie 
kell majd ezeknek a gazdaságfej-
lesztési döntéseknek a jótékony 
hatását.”

Azok a stratégiai döntések, 
amelyek a debreceni gazdaság 
erősítése, fejlesztése érdekében 
születtek – így különösen: a 
repülőtér fejlesztése, 2016-ban 

Általános fellendülés lesz 
várható a következő 

években. 
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O KRONes. Megtörtént az első kapavágás a 
Krones AG német gépgyártó vállalat Debreceni 
gyárának építésén. A 15 milliárd forintos beruhá-
zás 500 új munkahelyet jelent a városban; ez lesz 
a cég második európai telephelye, ahol legkésőbb 
2019 közepéig meg kell kezdődnie a termelésnek. 
Papp László polgármester történelmi eseménynek 
nevezte az alkalmat, s mint felidézte, olyan ver-
senyben tudták idecsábítani a céget, amelyben ko-
moly regionális versenytársat győzött le a város. n

O A VIDÉKI VáROsOK KÖzüL elsőként Debre-
cenbe látogatott az új amerikai nagykövet. David 
B. Cornstein július 11-én az amerikai National 
Instruments és a Popz helyi leányvállalatánál 
gyárlátogatásokon vett részt, a nap folyamán 
pedig a polgármester kalauzolta a cívisvárosban. 
Papp László elmondta: a nagykövet nagyon fontos 
támogatója lehet Debrecennek az amerikai–magyar 
kapcsolatok tekintetében. n

O KüLÖNLeGes nagytemplomi hangverseny-
nyel kezdődött július 15-én az Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecenben. Vásáry 
Tamás zongoraművészt, aki augusztusban ünnepli 
85. születésnapját, Komolay Szabolcs alpolgármes-
ter köszöntötte. Mint mondta: „mi, debreceni polgá-
rok, nagy büszkeséggel gondolunk mindig a Vásáry 
nevet viselőkre; különös örömöt érzünk azért, hogy 
személyesen köszönthetjük a család egyik leghíre-
sebb képviselőjét.” n

O zeNeDe. Teljesül a debreceniek régi vágya: 
megkezdődött a Zenede épületének felújítása. 
Padlófűtés, napelemek, új nyílászárók és teljes 
homlokzati felújítás is része a beruházásnak. Az 
Új Főnix Terv keretében bruttó 360 millió forintból 
végzik el a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgim-
názium és Zeneiskola korszerűsítését. A munkák 
várhatóan hat hónapig tartanak majd. n

O ÚtLezáRásRA kell számítani a Déli soron. 
Az 1982-ben épített vezetékek helyére új, kor-
szerű acélcsövek kerülnek. Bár a felújítási mun-
kák várhatóan október 24-én érnek véget, az 
autósok már szeptember végén visszakaphatják 
az útszakaszt; addig csak a menetrend szerint 
közlekedő autóbuszok közlekedhetnek itt. n

O szíNHázI sIKeR. A Románia-Magyarország 
Határ Menti Együttműködési Program ellenőrző 
bizottságának június végi döntése alapján a Lati-
novits Színház befejezésére irányuló két pályázat 
összesen csaknem 13 millió euró összegű támoga-
tást nyert el. Így lehetőség nyílik arra, hogy a 2020-
as évek elejére megnyíljon a nagyközönség előtt 
Debrecen második színháza. n
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O A DÉLI IpARI pARK közműfejlesztése jó 
ütemben halad. Jelenleg a gáz- és az áramellátás 
kiépítésén dolgoznak a gyáraknak és üzemeknek 
szánt területen. A tervek szerint a nagyszabású 
közműfejlesztés kész lesz az év végére, amikor a 
betelepülő cégeknek már szükségük lesz erre az 
infrastruktúrára. n

O sáRGA jeL. Egyre több helyen segíti az autósok 
haladását Debrecenben a „különösen veszélyes he-
lyet” jelző felfestés. Ez elsősorban a vasúti átjáróra 
és az útkereszteződés területére hívja fel a figyel-
met. Legutóbb a Csapó és Bercsényi utcák találko-
zásánál festettek fel szaggatott vonallal határolt 
sárga színű jelet, a környéken élők kérésére. n

O sIKeRes VOLt A CAMpus. Miklósvölgyi Péter, 
a rendezvény igazgatója elmondta, hogy ennyire 
jól szervezett és sokszínű, izgalmas programokban 
bővelkedő fesztiváljuk még nem volt. A nézőszám 
még az egy évvel ezelőtti, jubileumi Campusét is 
meghaladta: idén 108 ezren szórakoztak a négy 
nap alatt. n

O ReNDezI Az ÖNKORMáNyzAt a Nagysán-
dor-telep közterületeinek csapadékvíz-elvezetését, 
s – ehhez kapcsolódva – további utcákat kíván 
leaszfaltozni. A városrészben összesen 905 millió 
forint értékben elindult a lakóterület csapadékvíz-
elvezetési rendszerének fejlesztése az Új Főnix Terv 
keretében. Mindezt Széles Diána alpolgármester, a 
városrész önkormányzati képviselője jelentette be. 
Mint sajtótájékoztatóján elmondta, az első szakasz-
ban 450 millió, a második – jelenleg tervezés alatt 
álló – szakaszban 455 millió forint értékű beruhá-
zás történik. n O MegkezDőDött a Lilla Téri Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése. Az épület új szigetelést 
kap, kicserélik a nyílászárókat, és új fűtési rendszert 
vezetnek be. Így nagyjából 30 százalékkal csökken-
nek majd az üzemeltetési költségek. Barcsa Lajos 
alpolgármester a korszerűsítéssel kapcsolatban 
elmondta: a beruházás az Új Főnix Terv részeként 
valósul meg. 230 millió forintba kerül: a pénz nagy 
része pályázati forrás, a város 38 millió forint önerő-
vel járult hozzá a költségekhez. Fehér falak, színes 
betétek – így néz majd ki a felújított épület. A munka 
nagy részét a nyári szünetben elvégzik, a teljes beru-
házás várhatóan az év végére fejeződik be. n

O korszerű köztéri digitális információs kijelzők-
ről is tájékozódhatunk a városi programokról és a 
látnivalókról Debrecenben. A digitális kijelzők segítik 
a turisták tájékozódását a város attrakciói között, és 
naprakész információt nyújtanak a debrecenieknek 
is a város sokszínű programkínálatáról – nyilatkozta 
Széles Diána. Az alpolgármester elmondta, hogy a di-
gitális eszközök napi 12-18 órában közvetítik a vizuá-
lis tartalmat, melyek napi frissítéséről a VisitDebrecen 
csapata gondoskodik. A kijelzők nemcsak látványos 
plakátként működnek, hanem lehetőséget kínálnak 
arra is, hogy mozgófilmet, animációt vagy akár webes 
tartalmat jelenítsenek meg, s így még több érdeklődőt 
vonzzanak a város attrakcióihoz. n









Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Augusztus 9–26.
aquaticum nyár az Élményfür-
dőben.

O Augusztus 9–31., minden hét-
köznap, 18 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Augusztus 9– 26., minden hét-
végén, 17 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Augusztus 9., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 9., csütörtök, 16 óra
női nap az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Augusztus 9., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Augusztus 9., csütörtök, 18 óra
versműhely a Zöld Kilincsben.

O Augusztus 9., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 9., csütörtök, 19 óra
XX. nemzetközi katona-zeneka-
ri Fesztivál a Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon.

O Augusztus 10., péntek, 10 óra
meseszivárvány: nézünk, mint a 
moziban. szünidei rajzfilmvetí-
tés a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 10., péntek, 14 óra
kézműves kuckó. szabadidős 
foglalkozások 3–14 éves gyere-
keknek. A Méliusz József Attila-
telepi Könyvtárában.

O Augusztus 10., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Augusztus 10., péntek, 20 óra
emlp-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Augusztus 10–11.
naplemente-szafari. esti vadas-
parki látogatás szafariautóval a 
Hortobágy-Malomházában.

O Augusztus 11–12.
meteorles, perseidák éjszakája 
a csillagösvény-mustra kereté-
ben a Hortobágy-Malomházában.

O Augusztus 11., szombat
mesél a múlt. gyalogtúra a 
meggyes csárdához. Hely-
szín: Hortobágyi Nemzeti Park, 
egyek-pusztakócsi mocsarak 
bemutatóterület.

O  Augusztus 11., szombat
az ígéret földje. videóművészet 
izraelből, izraelről. 
kiállításmegnyitó a Modemben.

O Augusztus 11., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Aquaticum Él-
ményfürdőben.

O  Augusztus 11., szombat, 16 óra
Johannesburgi művészeti galé-
ria mesterművei. tárlatvezetés 
Scherer Péter színésszel a Mo-
demben.

O Augusztus 11., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 11., szombat, 20 óra
álomutazók. Fiatal zenei tehet-
ségek estje a Nagyerdőn.

O Augusztus 12., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkoló-
ban.

O Augusztus 12., vasárnap, 14 óra
karneváli aqua manó party az 
Aquaticum Élményfürdőben.

O Augusztus 12., vasárnap, 20 óra
experidance production: 
gyöngyhajú lány balladája. 
musical a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 13., hétfő, 20 óra
manna produkció: orlai produk-

ciós iroda. Francia rúdugrás a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O  Augusztus 14., kedd
mátyás király rózsát nyitó os-
tornyele. gyerekrajzpályázat és 
-kiállítás a Kölcsey Központban. 
Megtekinthető augusztus 26-áig.

O  Augusztus 14., kedd
a hortobágy madarai. tóth 
Csaba képei a Kölcsey Központ-
ban. A fotókiállítás megtekinthető 
augusztus 26-áig.

O  Augusztus 14., kedd
Jubileumi kösöntyű- v. ékszer-
készítő pályázat kiállítása a 
Kézművesek Házában.

O Augusztus 15–20.
galiba gyermekfesztivál.

O  Augusztus 15., szerda
nagyvárad testvérvárosaiban 
élő fotóművészek kiállítása a 
Kölcsey Központban. Megtekint-
hető augusztus 26-áig.

O Augusztus 15–19.
Fények éjszakái. tündérkert a 
régi városházában.

O Augusztus 15–19.
monumentális épületvetítés, 
koncertek a régi városháza udva-
rán, a Tündérkertben.

O Augusztus 15., szerda, 20 óra
deák bill blues band-koncert a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Megérkezett a tapírbébi! Még 
július közepén megszületett Samu és 
Luna kislánya a Debreceni Állatkert-
ben. A csíkos, pöttyös testű tapírbébi 
lány 13 hónapnyi vemhességet 
követően, több mint 6 kilósan látta 
meg a napvilágot.
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O  Augusztus 16., csütörtök
szomjazóművészek. kaktuszok és 
pozsgások kiállítása és vására a 
Kölcsey Központban a virágkarnevál 
jegyében. Megtekinthető augusztus 
20-áig.

O Augusztus 16., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! társasjáték klub 
a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 16., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Homokker-
ti Közösségi Házban.

O Augusztus 16., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 16., csütörtök, 20 óra
borsodi homályos. aranyosi péter 
önálló estje a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 17–18.
naplemente-szafari. esti vadas-
parki látogatás szafariautóval a 
Hortobágy-Malomházában.

O  Augusztus 17., péntek
 let it be. benczúr emese első 
debreceni kiállításmegnyitója a 
Modemben.

O Augusztus 17., péntek, 8.30
aquaticum iX. országos 
Csúszdabajnokság az Élmény-
fürdőben.

O Augusztus 17., péntek, 10 óra
mesekönyvkészítéssel egy-
bekötött könyvkötészeti 
kiállítás tárlatvezetéssel a 
Református Kollégium Nagy-
könyvtárában. Megtekinthető 
október 31-éig.

O Augusztus 17., péntek, 10 óra
meseszivárvány: nézünk, 
mint a moziban. szünidei 
rajzfilmvetítés a Méliusz 
Könyvtárban.

O Augusztus 17., péntek, 14 óra
kézműves kuckó. szabadidős 
foglalkozások 3–14 éves 
gyerekeknek a Méliusz József 
Attila-telepi Könyvtárában.

O Augusztus 17., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csa-
pókerti Közösségi Házban.

O  Augusztus 17., péntek, 17 óra
Párhuzamosok találkozása: a 
magyar népi kerámia emlékei 
két magángyűjteményben 

című kiállítás megnyitója a Déri 
Múzeumban.

O Augusztus 17., péntek, 19 óra
antonio Caldara: szent istván, 
magyarország első királya – ora-
tórium. Koncert a Szent Anna-szé-
kesegyházban.

O Augusztus 18–20.
hagyományőrző kézművesvásár 
a Hortobágyi kézművesudvarban.

O Augusztus 18., szombat
gyalogtúra az ezeréves tölgyhöz 
a mikepércsi Nyárfáshegyi-legelőn.

O Augusztus 18., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Aquaticumban.

O  Augusztus 18., szombat, 16 óra
Johannesburgi művészeti galé-
ria mesterművei. tárlatvezetés 
Topor Tündével és Winkler Nóra 
művészeti íróval a Modemben.

O Augusztus 18., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 18., szombat, 19 óra
éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Élményfürdőben.

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



25

O Augusztus 18., szombat, 19 óra
monet-receptek nyomában. 
gasztronómiai kalandozás és 
exkluzív tárlatvezetés a Modem 
belső udvarában.

O Augusztus 18., szombat, 20 óra
bernstein 100. a kodály Filhar-
monikusok, varnus Xaver és ba-
lázs János estje a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon.

O Augusztus 20., hétfő, 7 óra
karneváli régiségvásár a Tesco-
parkolóban.

O Augusztus 22., szerda, 10 óra
kakaó-klub. zenebölcsi sikó-
nagy zita vezetésével a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában. 

O Augusztus 22., szerda, 17 óra
mindennapi kenyerünk. kenyér-
ünnep a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Augusztus 23., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 23., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O Augusztus 23., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Augusztus 24., péntek
naplemente-szafari. esti vadas-
parki látogatás szafariautóval a 
Hortobágy-Malomházában.

O Augusztus 24., péntek, 10 óra
meseszivárvány: nézünk, mint a 
moziban. szünidei rajzfilmvetí-
tés a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 24., péntek, 14 óra
kézműves kuckó. szabadidős 
foglalkozások 3–14 éveseknek a 
József Attila-telepi Könyvtárban.

O Augusztus 24., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Augusztus 24., péntek, 18 óra
gerillakertészet a Méliusz Petőfi 
Emlékkönyvtárában.

O Augusztus 25., szombat
éjszakázoo. állatkertek éjszaká-
ja a Hortobágyon.

O Augusztus 25., szombat, 10 óra
iv. nagymacsi kenyérünnep és 

értéknap a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O Augusztus 25., szombat, 14 óra
karneváli aqua manó party az 
Aquaticum Élményfürdőben.

O Augusztus 25., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Aquaticum Él-
ményfürdőben.

O  Augusztus 25., szombat, 16 óra
Johannesburgi művészeti galé-
ria mesterművei. tárlatvezetés 
feLugossy László képzőművésszel 
a Modemben.

O Augusztus 25., szombat, 17óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 26., vasárnap
madárgyűrűzési bemutató és 
madarásztúra a Hortobágy-Ha-
lastón.

O Augusztus 26., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Augusztus 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Színház: idesüss a Figu-
rásra! kapunyitó a Nagytemplom 
mögötti Emlékkertben.
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O Augusztus 29., szerda, 10 óra
nyárfaló. szünidei családi mati-
né mesével, játékkal, papírszínház-
zal és kreatív sarokkal 5 éves kortól 
a Méliusz Könyvtárban.

O  Augusztus 29., szerda, 15 óra
egy nagy birodalom peremvidé-
kén. tárlatvezetés a Déri Múze-
umban.

O  Augusztus 29., szerda, 16.30
rákos éva festőművész kiállítás 
megnyitója a DAB-székházban.

O Augusztus 30., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O Augusztus 30., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyci-
umban.

O Augusztus 31., péntek, 14 óra
kézműves kuckó. szabadidős 
foglalkozások 3–14 éves gyere-
keknek a Méliusz József Attila-tele-
pi Könyvtárában.

O Augusztus 31., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Augusztus 31., péntek, 17 óra
melódiák táncritmusban. zenés 
est az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O  Szeptember 1., szombat, 16 óra
Johannesburgi művészeti galé-
ria mesterművei. tárlatvezetés 
Ferenczy Zsolt képzőművésszel a 
Modemben.

O Szeptember 3., hétfő, 10.45
hangbújócska zenebölcsi. in-

teraktív foglalkozás kicsiknek a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Szeptember 3., hétfő, 14 óra
zene és vers. klapek gabriella 
és bartalovics zoltán műsora a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O  Szeptember 4., kedd, 17 óra
anno… a vasárnapi rajziskola 
kiállítása a Belvárosi Galériában. 
Megtekinthető október 12-éig. 

O  Szeptember 4., kedd, 17 óra
pincse ilona festőnő kiállításá-
nak megnyitója a Méliusz Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárában. Meg-
tekinthető szeptember 28-áig.

O Szeptember 4., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 5., szerda, 9.30
hangbújócska zenebölcsi. inter-
aktív foglalkozás kicsiknek a Csa-
pókerti Közösségi Házban.

O Szeptember 5., szerda, 10 óra
kakaó-klub. zenebölcsi sikó-
nagy zita vezetésével a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában. 

O Szeptember 5., szerda, 14 óra
homokkert-travel: virtuális uta-
zás athénba. előadás a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O  Szeptember 5., szerda, 16.30
kozma lászló hangszerparádé 
című vetítéssel egybekötött 
előadása a DAB-székházban.

O Szeptember 6., csütörtök, 10 óra
hangbújócska zenebölcsi. inter-

aktív foglalkozás kicsiknek a Jó-
zsai Közösségi Házban.

O Szeptember 6., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O Szeptember 9., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Szeptember 15., szombat, 20.30
supernem-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O MÉG LátHAtÓ táRLAtOK
Jubileumi kösöntyű: ékszer-
készítő pályázat kiállítása
– Tímárház, augusztus 14-éig
Fátyolsáv fények, csurranó 
színek
– Modem, augusztus 26-áig
istók bernadett édenkertje
– Kölcsey Központ, Bényi Ár-
pád-terem, szeptember 2-áig
nyári hangulat, balán éva 
festőművész kiállítása
– Méliusz Benedek Elek Fiók-
könyvtár, szeptember 7-éig
a vikingek előtt. harci áldo-
zat a mocsárból
– Déri Múzeum, október 14-éig
mesés (b)irodalom. med-
gyessy Ferenc szobrászmű-
vész emlékkiállítása
– Déri Múzeum, dec. 31-éig
a piramisok országában
– Déri Múzeum, december 
31-éig
a magyar népi kerámia 
emlékei két magángyűjte-
ményben
–  Déri Múzeum, december 
31-éig

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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A Nagyerdő turisztikai fejlesztésének 
különösen népszerű eleme a Ködszín-
ház. 2014-es átadása óta minden nyá-
ron a város értékeit bemutató filmeket 
vetítenek a vízpermetre.

A Médiacentrum Debrecen – a korábbi évekhez 
hasonlóan – idén is készített filmet. Ennek törté-
nete szerint egy gyanútlan lány (akit a Csokonai 
Színház ifjú művésznője, Mészáros Ibolya alakít) 
idővillamosra száll fel. A szerelvény visszarepíti 
1944 júniusába, amikor Debrecent bombázták, majd 

meglátogatja Kossuth Lajost az 1849-es debreceni 
országgyűlésen. A villamos nem csak a múltba, a 
jövőbe is képes elvinni utasát, így egy látványos ani-
mációban megelevenedik az új strand is, az utazás 
pedig a jövő egyetemén ér véget.

Hogyan csináljunk vákuumot 
a konyhában? Mi történne az 
emberrel az űrben védőruha 
nélkül? Szilánkosra törhetnek-e 
a növények? Mi is az a víztorná-
dó? Ilyen kérdésekre kaphatnak 
választ mindazok, akik részt 
vesznek az Agóra Tudományos 
Élményközpont valamelyik fizika-
show-ján. A látványos kísérleti 
bemutatók segítenek a termé-
szettudományok népszerűsíté-
sében, miközben szórakoztató 

módon magyarázzák el a fizikai 
és kémiai törvényszerűségeket. 
Kiderül – többek között –, hogyan 
változtatja meg a hétköznapi tár-
gyakat az extrém hideg, hogyan 
jut fel a víz a fa gyökerétől a 
levelekig, és miként jönnek létre 
a villámok. 

A népszerű interaktív előadá-
sok szerdától vasárnapig 15 óra-
kor kezdődnek, hétvégente pedig 
12 órától is indul fizika-show az 
Agóra nagytermében.

Kenyérünnep
Negyedik alkalommal szerveznek 
kenyérünnepet és értéknapot  
augusztus 25-én 10 órától Nagy-
macson. A szántóföldekkel körbe-
vett településrészen – a közösségi 
ház megnyitása óta – minden 
évben az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepet követő szombaton tartják 
a nagymacsi újkenyér ünnepét.  
A helyi gazdák adománybúzájából 
őrölt lisztből a helyi református 
lelkész által megáldott kenyeret 
fogyasztja el a „falu” népe egy 
szabadtéri családi nap keretében, 
melynek programjai között színpa-
di műsor, férfi, asszony és legény 
ügyességi próba is szerepel.  
A nap bállal zárul a közösségi ház 
nagytermében.

Irány a Ködszínház!

Kísérleti bemutatók az 
Agórában

A Médiacentrum Debrecen filmje 
itt is megnézhető:
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Lehet párhuzamot vagy 
kapcsolatokat találni fes-
tészet és étkezés között? 
Hogyne lehetne. Akik a 
gasztronómiát is mű-
vészetnek tekintik, azok 
számára ez a párosítás 
határozottan megállja a 
helyét. 

Claude Monet a fele-
ségével sok barátjukat 
vendégül látta Givernyben 
álló házukban – köztük 
Clemenceaut, Renoirt és Cézanne-t is. Monet fon-
tosnak tartotta, hogy otthonában – csakúgy, mint 
képein – harmonikus légkört teremtsen, és vendé-
geinek nagyon jó minőségű fogásokat tálaljanak fel. 
Ezt tanúsítja Claire Joyes könyve is, a Monet aszta-
lánál, melyben összegyűjtötte a művész naplóban 
vezetett gasztronómiai élményeit. 

A Modem, a Hotel 
Lycium és a Gasztrokult 
Klub közösen szervezett 
programot „Monet-recep-
tek nyomában – Gaszt-
ronómiai kalandozás és 
exkluzív tárlatvezetés” 
címen. A helyszín au-
gusztus 18-án 19 órától 
a Modem belső udvara 
lesz, ahol a vendégeket 
igazi finomságok sora 
(pl. szalagosfőkötő-leves, 

falatkaízelítők és desszertszalon) várja, valamint 
az ételekhez párosított francia borok. A záróra után 
pedig exkluzív tárlatvezetés az Impressziók Monet-
tól van Goghig, Matisse-tól Warholig kiállítás képei 
között. 

Részvételi díj: 4900 Ft, jelentkezni itt lehet: (52) 
506-600, hotel@hotellycium.hu

Lúdas Matyi nyomában
Az idei Múzeumok éjszakáján a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Múzeumának Iskolatörténeti kiállítá-
sában új teret vehetett birtokba a nagyközönség. 
Az emlékszoba Fazekas Mihály egyéniségét világítja 
meg ismeretlen kéziratai és az érdeklődését jelző 
tárgyak révén. Középpontba került botanikai és 
csillagászati vizsgálódása, közéleti szerepvállalása 
és Csokonaival való barátsága is. Figyelemre méltó 
egyetlen ismert ábrázolása, Carl von Binzer olaj-
festménye, amit 1874-ben Diószegi Sámuel bécsi 
kereskedő küldött a debreceni Kollégium arckép-
csarnokának. Egy kevéssé ismert Csokonai-képet is 
láthatnak itt az érdeklődők: a debreceni születésű 
Tamássy Miklós által 1939-ben készített, a költő 
félalakos portréját ábrázoló olajfestményt. 

A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozás is 
kapcsolódik, mely során az 5–14 éves korosztály já-
tékosan ismerkedhet a debreceni füvésztudomány-
nyal és Lúdas Matyi történetével. Bejelentkezés, 
elérhetőség a kért időpont előtt 2 héttel B. Pinczés 
Orsolya múzeumpedagógusnál: (70) 776-5946, 
pinczes.orsolya@silver.drk.hu

További részletek: www.muzeum.drk.hu

Idesüss a Figurásra!
Kapunyitóra készül a Vojtina Bábszínház: 
augusztus 26-án 10 és 13.30 óra között a 
Nagytemplom mögötti Emlékkertben a közön-
ség hét kapun áthaladva ismerkedhet meg a 
2018/2019-es évad előadásaival. 

A hét kapuban megszerezhető színszalagok 
az esemény végére a szivárvány színeiben 
sorakoznak majd a résztvevőkön. Közülük 
választják ki azokat a szerencséseket, akik be-
lépőjegyeket kapnak a bemutatókra, vagy egy 
teljes napon át vendégei lehetnek a Nagyerdei 
Kultúrparknak, ill. egy alkalommal megtekint-
hetik a Modem minden kiállítását. Sőt: egyéves 
családi bábszínházi bérlet is gazdára talál.

A rendezvényre 1 éves kor alatt a belépés 
díjtalan, e felett egy ezres;  kedvezményes 
jegyár három vagy többfős családok részére 
800 forint.

Jegyek válthatók a Vojtina pénztárában 
augusztus 22-étől: hétfőtől péntekig 9–17, 
szombaton 9–12 óra között, valamint augusz-
tus 26-án a helyszínen.

Monet-receptek nyomában



Pazar programot ígér a Kodály Filharmónia 
2018/2019-es évada a közönségnek. Bérletsoro-
zataik vendége lesz Vásáry Tamás, Rost Andrea, 
Miklósa Erika, Rudolf Péter, Erica Picotti, Mark Kadin, 
Vajda Gergely, Kelemen Barnabás, Philippe Tondre, 
Szakszon Balázs, Balog József, Jávorkai Sándor, 
Egri-Pertis duó, Savaria Barokk Zenekar, a buda-
pesti Fesztivál Zenekar Kamarazenekara, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar és még számos művész és 
együttes. 

A két 10+1 koncertet tartalmazó Korzó- és 
a Napló-bérletek mellett idén is kaphatók a 4-4 
hangversenyes Gulyás- és Rubányi-bérletek. A 

Kodály Kórus a cappella 
sorozatának 5 koncertjéből 
egy idén is választható a 
nagy bérletek 11. hangver-
senyeként. Új időpontban 
és új helyszínen rendezik 
a Café Kodály közönség-
találkozókat, emellett az 
Orosz Zenei Fesztivál ré-
szeként további koncertek 
és programok is gazdagít-
ják az új évadot!

Folytatódnak a már 
megszokott iskolai és 
óvodai osztályoknak szer-
vezett ifjúsági koncertek, 
idén pedig a családok 
részére külön műsorso-

rozatokkal készülnek. A zenekar tagjaiból alakult 
Sokszínvirág Zenekar négy házi hangversenyt ad az 
év során – a legfontosabb ünnepekhez kapcsolódó 
tartalommal – a Kodály Filharmónia székhelyén. 

A Kodály Filharmonikusok együttesének családi 
bérlete pedig 3 izgalmas koncertet kínál a 3–10 
éves korosztály részére, hiszen klasszikusokkal a 
családi programok is színesebbek! 

Bérletek a Kölcsey Központ jegypénztárában 
és a Nagytemplom mögötti kávézóban található  
turisztikai információs ponton válthatók. A bérletes 
hangversenyekre jegyek szeptember 3-tól kaphatók!

További részletek: www.kodalyfilharmonia.hu

Zene kicsiknek és nagyoknak
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Fesztiválra készül 
a Csokonai
Alapító tagként vesz részt a lengyelországi Rzeszów-
ban augusztus 25. és 31. között első alkalommal 
megrendezendő TRANSZ/MISSZIÓK Nemzetközi Mű-
vészeti Fesztiválon a Csokonai Színház. Az egyhetes 
esemény 6 ország 40 programjával várja a látogató-
kat. A nemzetközi fesztiválon Magyarországot a deb-
receni Csokonai Színház képviseli, mely a fesztivál 
harmadik napján, augusztus 27-én klasszikus zenei 
koncerttel (Somogyi-Tóth Dániel vezényletével), a 
Hajdú Néptáncegyüttes és a Pendely Énekegyüttes 
közös fellépésével, G. F. Händel Acis és Galatea című 
operájával (Gemza Péter rendezésében), a Naszlady 
Éva rendezte Szabó Magda-adaptációval, Az ajtóval 
és a Júlia – Párbeszéd a szerelemről (Szabó K. István 
rendezésében) című előadással várja az érdeklődő 
közönséget Rzeszów-ban.

Kulturális fővárosok segítik 
Debrecen pályázatát
 
A közelmúltban érkeztek meg Újvidékről a Debrecen 
EKF 2023 Programiroda munkatársai, akik Porkoláb 
Gyöngyi operatív igazgató vezetésével kulturális 
fővárosok tanácskozásán vettek részt.

A házigazda Novi Sad 2021 mellett a Debrecen 
2023, valamint Banja Luka (Bosznia-Hercegovina), 
Mostar (Bosznia-Hercegovina), Matera Matera 2019 
(Olaszország), Temesvár Timișoara 2021 (Románia), 
Rijeka Rijeka – European capital of culture 2020 
(Fiume, Horvátország), Eléfszina (Görögország) és 
Plovdiv 2019 (Bulgária) kulturális szakemberei kép-
viseltették magukat. Tovább erősödött a régiót és a 
balkáni térséget átszövő kulturális együttműködés, 
és olyan közösen megvalósítható projektötletek is 
terítékre kerültek, amelyek az ember, a kultúra és a 
természet hármas egységére, harmonikus együtt-
élésére alapoznak és amelyek a debreceni pályázat 
egyik fontos részét képezik.

A közös gondolkozás és munka eredményének 
egyik első jele, hogy az augusztus 20-i virágkar-
neválon már újvidéki fiatalok is fellépnek a D2023 
színpadon. 

Szavazzunk Varga Klárira
Debreceni jelöltje is van a Kaszás Attila-díjnak! A ran-
gos elismerést azok a színészek kaphatják meg, akik 
kiemelkedő művészi teljesítményük mellett jelentős 
közösségépítő szerepet is vállaltak társulatukon belül. 
Idén a Csokonai Színház művészét, Varga Klárit segít-
hetik szavazataikkal a Korzó olvasói.

Varga Klári 1993-ban kezdte pályáját a Madách 
Színházban, és 2013 óta a Debreceni Csokonai Színház 
társulatának tagja. Közel 150 színházi bemutató és tíz 
nagyjátékfilm köthető a nevéhez. Az elmúlt szezonban 
láthattuk – többek között – a 
Ha álom az élet című darab-
ban, valamint a Három nővér 
Olgájának szerepében is; ez 
utóbbi nagy sikert aratott a 
POSZT-on, a hazai színházi élet 
egyik legfontosabb seregszem-
léjén.

Varga Klárira augusztus 
24-éig szavazhat a közönség 
a Kaszás Attila-díj honlapján, 
telefonon és SMS-ben is.

O ISMét LeSz CSAk DeSIgn VÁSÁr. Folytatódik a népszerű 
sorozat, a legközelebbi alkalom már a harmadik lesz a sor-
ban, és a karneváli hét keretén belül a Debreceni egyetem 
főépületének díszudvarában rendezik meg. Az érdeklő-
dőket debreceni dizájnerek termékeivel, a tengercake 
Desszertsuli cukorgyurma és sütidíszítő workshopjával, 
debreceni gasztrósok standjaival és vendégalkotókkal 
várják a szervezők. A vásár 11-kor kezdődik és 17 óráig tart, 
11-től 13 óráig a Sokszínvirág zenekar hangszersimogató-
ján és énekkóstolón is részt lehet majd venni.  
A program – melyre a belépés ingyenes – 17 órától ingye-
nes koncerttel zárul.
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A Csokonai Színház jegypénztára az új évadban is a 
szokásos nyitva tartással (hétköznapokon 9 és 12, ill. 
13 és 19 óra között) várja a vendégeket. A Jegymester 
rendszernek köszönhetően egyszerűen és hatékonyan 
működik az online jegyértékesítés is (www.jegymester.
hu). A bérletárak nem változtak, és jól ismert kedvez-
mények is megmaradtak. A bérletes nézők számára a 
teátrum minden bérletes előadásra fenntartja az előze-
tesen kiválasztott helyet. De azoknak sem kell azonban 
lemondaniuk a bérletvásárlás előnyeiről, akik az évad 
elején még nem tudják kiválasztani a megtekinteni kí-
vánt produkciókat. Számukra ajánlja a Csokonai Színház 
az „à la carte” rendszerű szabadbérletet. 

Már kaphatók a szeptemberi színházjegyek is.  
A 2018/2019-as évadot szeptember 8-án a Szép 
estéket, Debrecen! gálával nyitja a színház. A műsorban 
az induló évad prózai és zenés előadásaiból nyújtanak 
ízelítőt a színház művészei. Újdonság, hogy a gála előtt 
egész napos családi programokkal várják az érdeklődő-
ket az Ady téren. Szeptember elején Kubik Annával és 
Rózsa Lászlóval az Oszkár és Rózsa Mami című előadást 
láthatjuk, szeptember 15-én, 17-én és 18-án pedig az 
elmúlt évad egyik legnépszerűbb vígjátéka, a Játék a 
kastélyban kerül színre a Víg Kamaraszínházban. 

Idén sem marad el a Színházak éjszakája. Szeptem-
ber 22-én éjjel a Csokonai is megnyitja kapuit a kulisz-
szajárásokra, nyílt próbákra és egyéb meglepetésekre 
kíváncsi érdeklődők előtt. Szeptember 28-án lesz az első 
bemutató. A Csokonai Színház igazi musical csemegét 
kínál, hisz a teátrum a Magyarországon eddig csak 
diákok által színre vitt Bonnie & Clyde című nagyszabású 
musicalt tűzte műsorára. Az örökzöld gengszterlegen-

Augusztus 17. és 20. között rendezik meg a Farmer 
Expót Debrecenben. Négy nap, tíz rendezvény, mintegy 
300 kiállító 17 ezer négyzetméteren várja a gazdákat. 

Megkezdődött a színházbérletek 
árusítása

Ez már a 27. Farmer Expo lesz

dából készült népszerű Broadway-musical magyaror-
szági ősbemutatója a Budapesti Nyári Fesztiválon volt: 
izgalmasan keveri a különböző műfajokat: a zene, a 
mozgás és az érzelmes prózai jelenetek mellett filmes 
bejátszások gazdagítják nemcsak a látványt, hanem a 
történetet is.

Agrárinnovációk, korszerű technológiák, szakmai konfe-
renciák, fajtabemutatók, közönségprogramok közös ta-
lálkozási pontja lesz a debreceni kiállítás, amely az idén 
már 27. alkalommal várja az agrárágazat szakembereit 
és a mezőgazdaság iránt érdeklődőket a Debreceni 
Egyetem Böszörményi úti campusán. 

Mint azt a szakemberek tudják, fejlesztések az ag-
ráriumban is csak tudatos tervezés mellett valósíthatók 
meg sikeresen. Elengedhetetlen a megfelelő ismeretek 
elsajátítása a gazdálkodók számára. Ehhez nyújt már 
majdnem három évtizede jelentős segítséget a debrece-
ni kiállítás.  

Kiemelt szerepet kap az idén az antibiotikum-mentes 
sertéshús-előállítás kérdésköre. A rendezvényen több 
érdekes szakmai program is látogatható lesz: szarvas-
marha-, baromfi-, sertéstenyésztési, valamint kertészeti 
konferencia, előadások, főzőbemutató, juhárverés és 
állatbemutató is várható.



A GYERMEK
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Párhuzamosok 
a Dériben 
Még az 1960-as években két fiatal orvos sza-
badidejében járni kezdte a szilágysági, szatmári 
falvakat, aztán a távolabbiakat is, s gyűjtögetni a 
magyar népi kultúra, de elsősorban a fazekasság 
pusztuló emlékeit. A gyűjtők életútja és a gyűjtemé-
nyek sorsa szorosan összefonódik;  párhuzamosan 
futó életpályák kísérője a nagyjából egy időben 
zajló gyűjtés. Bódi István Szatmárnémetiben, Sipos 
József Zilahon praktizáló orvosként hozta össze 
tárgyai legjavát. 

A „párhuzamosok” a 
2000-es évek elején 
találkoztak össze 
a Déri Múzeum 
raktárában. Az 
egyik gyűjte-
ményt Debrecen 
városa, a mási-
kat a múzeum 
vásárolta meg. 
A Párhuzamosok 
találkozása – A 
magyar népi kerámia 
emlékei két magángyűj-
teményben címmel a Déri Múzeum augusztusban 
megnyíló kiállítása együtt mutatja be a két értékes 
gyűjteményt. Láthatunk olyan ritka, a szakmai 
közvélemény számára is új információkat jelentő 
darabokat, amelyek eddig kiállításokon és publikáci-
ókban is csak szórványosan szerepeltek. 

A közel 4000  tárgyból – melyek nagyobb hánya-
da kerámia – több mint 500 szerepel a kiállításon. 

Barokk zene 
a templomban
Az Európa-hírű Savaria barokk zenekar hamarosan 
Debrecenben koncertezik. Augusztus 17-én  
19 órakor a Szent Anna-székesegyházban igazi 
zenei ritkaságot adnak elő, az olasz Antonio Caldara 
barokk mester művét: Szent István, Magyarország 
első királya.

Ahogy azt a zenekar vezetője, Németh Pál 
felidézte, ritkán találkozunk a hazánkon kívüli kul-
túrkörben ilyen pozitív magyarságábrázolással.  
A mű ugyanis a magyar történelem egyik különle-
gesen fontos pillanatát, a keresztény hit felvételét, 
a nyugati keresztény országokhoz való csatlako-
zást, a Vatikán jóindulatának elnyerését dolgozza 
fel, államalapító nagy királyunk, Szent István belső 
vívódásainak, tépelődéseinek tükrében. Antonio 
Caldara 1712-ben Bécsben tartózkodott, amikor  
III. Károly magyar királytól felkérést kapott a zene-
mű megírására.

A Savaria barokk zenekar – a kor gyakorlatának 
megfelelően – jelmezekkel, kellékekkel, ill. a műhöz 
illő képek vetítésével színesíti a koncertélményt.

Buli a parkolóban
Jótékonysági koncertet szervez a Tündér-
kör alapítvány szeptember 1-jére az Auchan 
áruház parkolójába. Mint Tóth Zsé Ferenc, az 
alapítvány elnöke elárulta, december 4-éig 
szeretnének megtölteni öt teherautót száraz 
élelmiszerrel. Ez az ingyenes koncert lesz az 
akció nyitánya, amit egy nagy családi dzsem-
bori előz meg ezen a szombaton a parkolóban. 
Lesznek – többek között – ugrálóvárak, arc-
festés, Anjou udvari lovagkör-program, lufifújó 
bohóc. A koncertek délben kezdődnek; fellép a 
Desperado, az Aznaposok, Axel és a Kerozin, a 
LED, a Prédikátor, Bartók Lui-G, Bencze Máté és 
Pintér Timi. 

Fontos, hogy a helyszínen kizárólag az 
áruházban vásárolt adományokat fogadják el, 
s ami itt összegyűlik, azt a TündérKarácsony 
programban a nélkülöző gyermekekkel rendel-
kező családok kapják.

O Szobrok A gALérIÁbAn. Augusztus 24-ig még látható 
Matl Péter, az egyik legjelentősebb kortárs magyar 
kárpátaljai szobrászművész kiállítása a DMk belvárosi 
galériájában (kossuth u. 1.). Az alkotó az utóbbi 20 évben 
többnyire köztéri alkotásokat készített; munkái sorából 
kiemelkedő a Vereckei-hágónál álló, a magyar honfoglalás 
millecentenáriumára készült emlékműve, mely az elmúlt 
évek során a kárpátaljai magyarság egyik jelképévé vált.
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Még több film, még több moziműsor, ajánlók és 
kritikák a Dehir.hu hírportálon!

Filmek az Apollóban
Moziműsor

Aug. 11–12., 13.30 Luis és a zűrlények
Aug. 16–22., 15.15, 20.15 A védelmező 2.
Aug. 16–22., 17.30 Mission: Impossible – Utóhatás
Aug. 18–20., 13.30 Luis és a zűrlények
Aug. 23–29., 15.15 A hihetetlen család 2.
Aug. 23–29., 17.30 Mission: Impossible – Utóhatás
Aug. 23–29., 20.15  Slender Man – Az ismeretlen rém
Aug. 25–26., 13 óra Fák jú tanár úr! 3.
Aug. 30–szept. 5., 15.15 Luis és a zűrlények
(1-én és 2-án 13.15-től is)
Aug. 30.–szept. 5., 17.15 Fák jú tanár úr! 3.
Aug. 30.–szept. 5., 19.45 Slender Man – Az ismeretlen rém

O deésY alFréd-terem

Aug. 9–15., 17.15 barátom, róbert gida
(11-én és 12-én 13 órától is)
Aug. 9–15., 15.15, 19.45 Az én hősöm
Aug. 16–22., 15.45 barátom, róbert gida
(18-án, 19-én és 20-án 13.30-tól is)
Aug. 16–22., 18 óra Szoba gyerekkel kiadó
Aug. 16–22., 20.30 Az én hősöm
Aug. 23–29., 17.45 Fák jú tanár úr! 3.
(25-én és 26-án 13 órától is)
Aug. 25–26., 13.30 Hotel transylvania 3.
Aug. 23–29., 15.15, 20 óra Alfa
Aug. 30–szept. 5., 15.30 barátom, róbert gida
Aug. 31–szept. 5., 17.45 könyvesbolt a tengerparton
(1-jén és 2-án 13.15-től is)
Aug. 30.–szept. 5., 20 óra Alfa
Aug. 30., 17.45 korean Movie road (A szív hangja)

O kertÉsz MIHÁLY-tereM

Aug. 4–5., 13.15 Hotel transylvania 3. 
Aug. 9–15., 15.30 Luis és a zűrlények
Aug. 9–15., 17.30 Mission: Impossible – Utóhatás
Aug. 9–15., 20.15 Meg – Az őscápa
(11-én és 12-én 13.15-től is)
Aug. 16–22., 15.30 Mamma Mia! Sose hagyjuk AbbA
Aug. 16–22., 17.45 Meg – Az őscápa
Aug. 16–22., 20 óra A kém, aki dobott engem
(18-án, 19-én és 20-án 13.15-től is)
Aug. 23–29., 15 óra Meg – Az őscápa
Aug. 23–29., 17.15 A védelmező 2.
Aug. 23–29., 19.45 A kém, aki dobott engem
Aug. 25–26., 13.15 Luis és a zűrlények
Aug. 30.–szept. 5., 15.45 A védelmező 2.
Aug. 30.–szept. 5., 18.15 bűbájosok
Aug. 30.–szept. 5., 20.15 A kém, aki dobott engem
(1-jén és 2-án 13.30-tól is)
 
O soÓs imre-terem

Aug. 9–15., 17.45 Meg – Az őscápa
Aug. 9–15., 15.15 A hangya és a darázs
Aug. 9–15., 20 óra Mamma Mia! Sose hagyjuk AbbA

Nyári filmkavalkád

Új tanév, új problémák. Zeki Miller pedig megint 
egy stresszes év elé néz a Goethe-középiskolában. 
A pályaválasztási tanácsadó finoman szólva sem 
kecsegteti fényes jövővel a káosz osztály egyetlen 
tagját sem, ezért Chantal, Danger, Burak és Zeynep 
teljesen letörnek. Mivel csalódottságukban még több 
bajt kevernek, Zekiből előtör az igazi tanár, és elhatá-
rozza, hogy gatyába rázza a srácokat, és átrugdossa 
őket az érettségin. Vajon hogy sikerül ez neki? n

Fák jú Tanár úr! 3.

Az Amerikai Haditengerészet különleges búvárja, 
Jonas Taylor (Jason Statham) egy balul sikerült beve-
tésen vesz részt: egy réges-rég kihalt őscápa támad 
rájuk, ám visszatérve senki sem hisz neki. A leszerelt 
búvár nem tud szabadulni az esettől: kutat, olvas, 
tanul, s szeretne visszatérni a mélybe, szembenézni 
a társai gyilkosával… A filmet Új-Zéland partjainál és 
Kínában forgatták, különösen látványos, a legmoder-
nebb CGI csodáit bevető sci-fi/akciófilmjét. n 

Meg – Az őscápa

Audrey (Mila Kunis) és Morgan (Kate McKinnon) a 
legjobb barátnők, nyugodt életet élnek a nyüzsgő 
Los Angelesben. Egészen addig, amíg ki nem derül, 
hogy Audrey expasija (Justin Theroux) kém, és el-
szánt bérgyilkosok üldözik, akik épp a csajok lakásán 
kötnek ki. Nem is kell több a csinos duónak ahhoz, 
hogy beszálljanak a nemzetközi kémjátszmába.  
A nagyrészt Budapesten forgatott mozi a 007-es fil-
mekkel kacsint össze: egy igazi őrült ackió-vígjátékra 
számíthatunk. n

A kém, aki dobott engem
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Megfejtéseiket augusztus 24-éig  
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió által készített  
törd meg az éhezőknek című  

alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtését beküldő szerencsés  

olvasóink:

Hradeczky Viktorné, Kürtgyarmat u. 31.
Réffi-Végh Szilvia, Görgey u. 20.

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 9 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!
9 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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2018. 
AUG. 10. – 
SZEPT. 7.

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
ÓRIÁSI PROGRAMKAVALKÁD AUGUSZTUS 14. ÉS 21. KÖZÖTT:
GALIBA, CSEH SÖRKERT, TÜNDÉRKERT, ÉPÜLETVETÍTÉS,TÁNCOL A VÁROS

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2018. 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: korzo@mcdb.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.

Impresszum
Fotó: Miskolczi János

O DebReCeN 2023: 
tÉRINstALLáCIÓ A 
VIRáGKARNeVá-
LON. Fiatal művé-
szek, Európát áthidaló 
kulturális együttmű-
ködések, utcazene és 

térinstalláció: a Debrecen 
2023 Programiroda színes 

programkínálattal készül a 
virágkarneválra is! A Rózsa utcafesztivált követő-
en ismét fontos szerepet kap a belváros; ezúttal 
a D2023 másfél méter magas betűinstallációval 
és a D2023 színpaddal várja az érdeklődőket az 
EKF Debrecen 2023 Programiroda. A betűből és 
számokból álló vasállványra rögzített térkompozí-
ció különlegessége, hogy debreceni alkotócsopor-
tok – Rácz Róbert grafikus, Kerma Design Kft., Kós 
Károly Művészeti Szakgimnázium, Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár, XPonential Coworking Office – 
díszítik virágmotívumokkal, egyedi elképzelésük 
szerint, a négy évszak motívumait felhasználva. 
A kreatív művészeti térelem a karneváli héten, 
augusztus 18-ától lesz látható.

O KARNeVáL A zsuzsIVAL. A 136 éves kisvasút 
augusztus 18-án 11 órától gazdag programmal várja a családokat a 
hármashegyaljai karneválra. 13 órától indul az ingyenes Hab-Party, 
karneváli csillámtetoválással és Plüss-esővel, valamint egy szuper 
hangulatú maskarás felvonulással. A programkavalkádban helyet kap 
a Black Rose Project, a Mustang Country Club, találkozhatunk a Deb-
receni Kutyaiskola „négylábúival”, ott lesz az ismert énekesnő, Pintér 
Timi, fellép Kerékgyártó Csaba, a Gizzy Flyin’ énekese, a LED zenekar, 
a Happy-Time Táncegyüttes, Pusztai Gábor Gyertya (Gólyaláb Show 
és Workshop), de láthatjuk a Szupersztár Mazsorett és Tánc Egyesület 
műsorát is, valamint az  
5. Bocskai István Lövészdandár bemutatóját. 

Indulás a Hétvezér megállóhelyről: 8.55, 10, 11.40, 15.10 óra, 
Hármashegyaljáról: 10, 13.30, 15.30 17 óra.

További információ: (30) 278-6799, (30) 210-0545,  
www.zsuzsivasut.hu






