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Üdvözöljük városunkban!
Közhelyes feliratnak tűnik, amit úton-útfélen olvas-
hatunk a lakott települések határában, de az igazi 
tartalma sokkal mélyebb ennek a köszöntésnek.  
A turizmus globális versenyében, ahol Debrecen 
adottságú városokból csak Európában legalább két-
száz verseng a turisták figyelméért, ez a köszöntés 
és a mögötte rejlő ígéret a legfontosabb!

Ígérjük, hogy vendégként rá fog csodálkozni 
mindarra, amit mi, akik itt élünk, természetesnek 
veszünk. Nekünk természetes, hogy a Nagyerdőn 
árnyat adó lombokat találunk, amelyek alatt szinte 
minden nyári este történik valami. Színházi elő-
adások a Nagyerdei Szabadtéri Játékok program-
sorozatában, kultuszfilmek a kertmozi kínálatában 
(szintén a Szabadtéri Színpadon), Gourmet-fesztivál, 
Campus Fesztivál, bor- és jazznapok, cseh sörkert, 
megannyi rendezvény, ahol a debreceni közönség és 
az ide látogató turista közös élményeken osztozhat. 
De ugyanez a belvárosra is igaz. A vendéglátóhelyek 
előtti teraszok és a terek – köztük a megújult  
Ady park, ami igazi közösségi térként bárki számára 
biztosítja a fellépés lehetőségét – megint csak olyan 
pontjai a városnak, ahol az itt élő, mint vendéglátó 
és a turista, mint vendég találkozhatnak.

Találkozzunk! A ma turistái a személyes élménye-
ket, a személyes találkozásokat keresik. Mutassuk 
meg, milyen vendéglátók vagyunk! Legyünk részesei 
annak az élménynek, amit az egyre növekvő számú 
turista megél a városunkban, hogy ők egy barát-
ságos, vendégszerető és nyitott európai nagyváros 
képének emlékét vigyék haza Debrecenből!

Gődény Gábor
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napSugaraS nyár
A Debreceni Művelődési Központ ismét meghirdeti 
nagysikerű Napsugár nyári táborait az Újkerti, Csapó-
kerti, Homokkerti, Józsai, Kismacsi Közösségi Házak-
ban, a Belvárosi Alkotóműhelyben és a Tímárházban. 
25 turnusban 17-féle tábort szerveznek. A nyári 
szünetüket töltő gyerekeket tenisz-, népművészeti, 
kézműves-, fazekas-, úszó-, haditorna-, képzőmű-
vészeti, természetbarát-, néptánc-, fotós-, grafikai, 
angol nyelvi táborokba várják, melyekben 7.30-tól 
16.30-ig gondoskodnak a gyermekekről.

tudomány éS robotika
Kétféle tábort is kínál az Agóra a gyerekeknek.  
Az egyikben a játékos tudomány kerül a fókuszba, 
a másikban a robotika világa. A jelentkezés feltétele 
az elvégzett első osztály. A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítják össze.

Részvételi díj: 29 ezer forint egy hétre (napi 
háromszori étkezéssel). A programok 8-tól 16 óráig 
tartanak, felügyeletet 7.30-tól 16.30-ig biztosítanak.

Jelentkezés és további információ: tabor@agora-
debrecen.hu, (52) 518-620

Turnusok: június 25–29., július 2–6.,  9–13., 16–20., 
23–27., július 30.–augusztus 3., augusztus 6–10.

O köSöntyű. Az amatőr ékszerkészítő-pá-
lyázat nemcsak jubileumát ünnepli, de ebben 
az évben érkezett a legnagyobb mennyiségű, 
legtöbb alkotótól származó és legnívósabb 
pályázati anyag is.

Az ország távolabbi pontjain – Békéscsa-
bán, Pécsett,  Balatonberényben, Nagyrécsén, 
Sajókazán, Mezőkovácsházán, Miskolcon, 
Budapesten, Dunaszerdahelyen – is munká-
hoz láttak az alkotni vágyó kézművesek, és 
sok-sok csodálatos ékszert készítettek. 

26 település 72 alkotója 26-féle techniká-
val készült 268 pályamunkája-ékszere pom-
pázik azon a kiállításon, amely a Tímárházban 
látható augusztus 14-éig. n

Irány a tábor!
művéSzeti tábor
A gyerekek tehetsége Istentől kapott adottság, 
amivel mások örömére és épülésére szolgálhatnak 
– ezt vallják a Debreceni Baptista Gyülekezetben. 
A közösség idén harmadik alkalommal szervezi 
meg művészeti táborát a Talentum Baptista Iskola 
épületében, a Tégláskertben. A július 15–21. közötti 
művészeti tábor is a talentum, vagyis tehetség 
szóról kapta az elnevezését. A szervező gyülekezet 
célja, hogy a gyerekek napközis formában, egy 
héten keresztül intenzíven fejleszthessék hang-
szeres tudásukat, miközben megismerkednek más 
művészeti irányokkal, például a fazekassággal vagy 
a színjátszással. Ezért elsősorban olyan 9–16 éves 
gyerekek jelentkezését várják, akik már legalább 
két-három évnyi zenei előképzettséggel rendel-
keznek. Számukra minden nap személyre szabott, 
egyéni foglalkozást tartanak előadóművészek, 
zenetanárok. A program más felekezetből érkezők 
és semmilyen valláshoz nem kötődők számára is 
nyitott. 
A részvételi díj 18 ezer Ft/fő.

További információ: 
www.dbgy.hu/egyebek/tmt-tabor

Majorosné Szalai Anna (Mezőkeresztes) nyerte el az első helyezést 
gyönyörű munkáival

Idén sem fognak unatkozni azok, 
akik táborban töltik a szünidőt, 
illetve annak egy részét. A korábbi 
évekhez hasonlóan ezúttal is bősé-
ges a választék.
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Az ország egyik legrangosabb borfesztiválján szinte 
minden borvidék képviselteti magát. A Debreceni 
Bor- és Jazznapokon 60-70 borászat tételeit kós-
tolhatjuk augusztus 2. és 5. között  a Nagyerdőben, 
köztük Debrecen egykori szőlőskertje, az Érmellék 
borait is. A három színpadon több mint 40 jazzfor-
máció – közel 200 hazai és külföldi zenész – gon-
doskodik a hangulatról.

A rendezvény idén belépőjegyek váltásával 
látogatható! A karszalag mellé minden látogató egy 
logózott borkóstoló üvegpoharat kap ajándékba; 
italokat a fesztiválon kizárólag ezekbe a poharakba 
szolgálnak ki. Napijegyek csütörtökre és vasárnapra 
1000, péntekre és szombatra 1500 forintos áron 
válthatók, a bérlet 3500 forintba kerül. Csütörtökön 
16 órától éjfélig, pénteken és szombaton 14-től fél 
3-ig, vasárnap 16-tól 22 óráig tart nyitva. n

Nyáron, július és augusztus első hétvégéjén a családok előtt is 
nyitva áll a népszerű Kölyöklabor. A BASF ismeretterjesztő prog-
ramjának célja felkelteni a kisiskolások érdeklődését a kémia iránt, 
emlékezetessé tenni számukra az első találkozást egy laboratóri-
ummal. A Keep Cool! – Tartsd hidegen! kísérletsorozat középpont-
jában a hőmérséklet áll. A gyerekek megvizsgálhatják, melyik 
anyag tartja meg legjobban a hőt, vagy hogyan változhatnak hő 
hatására a színek, és kipróbálhatják, hogyan lehet elektromosság-
gal hűteni. A Clever Foodies – Étkezz okosan! programban pedig 
kideríthetik, hogy az orrunk vagy a szemünk dönti-e el, mi tűnik 
finomnak és mi nem. A foglalkozások egy-egy izgalmas történet 
köré épülnek: a résztvevők dr. Buborék és barátai társaságában 
kalandozhatnak a kémia világában. Az egyórás programokat 7 
éves kortól ajánlják az élményközpont munkatársai. n

O impreSSziók. Egy évszázad művészetén vezeti végig 
a látogatókat a Modem új, elképesztően nagy neveket felvo-
nultató tárlata: Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Modigliani, 
Matisse, Picasso, Warhol, Lichtenstein és Francis Bacon műveit 
láthatjuk június közepétől. A Modem idei kiemelt tárlata több 
mint egy évszázad művészetén vezeti végig a látogatókat, be-
mutatva a korszak legkiemelkedőbb alkotóit a preraffaelitáktól 
a posztimpresszionistákig.

A mintegy 10 milliárd forint biztosítási összértékű anyag a 
Johannesburgi Művészeti Galéria gyűjteményéből érkezik, és 
szeptember 23-ig lesz látható a Modemben. Az Impressziók. 
Monet-tól Van Goghig, Matisse-tól Warholig című tárlat kuráto-
ra Simona Bartelona és Süli-Zakar Szabolcs.

Képünkön Claude Monet alkotása, a Tavasz (1875). n

Bor, jazz, nagyerdő

A Tv Maci és Mazsola 55, Kukoriék 47, Frakk és Mirr-Murr 
46, a legkisebb ugrifüles 43, Süsü és a kockásfülű nyúl 
41, Pom Pom 38, Vuk 37, Misi Mókus 36, a nagy ho-ho-
horgász pedig 34. 

Ezek a számok kedvenc mesehőseink életkoráról 
árulkodnak. Különös belegondolni, hogy a Tv Maci 55 éve 
mossa rendíthetetlenül a fogát, Pom Pom pedig 38 éve 
vár Picurra a fa ágán hintázva... Ám az üde jókedvet a 
mai napig garantálják ezek a mesefigurák. S hogyan is 
kezdődött el a történetük? Többek között erre a kérdésre 
is választ kaphatnak majd a „Mesés (B)irodalom” című 
kiállítás látogatói a Debreceni Irodalom Házában, ahol a 
gyermek- és ifjúsági irodalom témakörében alkotó szer-
zők (többek között Weöres Sándor, Benedek Elek, Csukás 
István, Lázár Ervin, Janikovszky Éva, Fekete István, Ne-
mes Nagy Ágnes) műveivel, kézirataival is találkozhatnak. 

Az interaktív tárlat június 16-tól – és már kétéves 
kortól! – várja a gyerekeket. n

Mesebirodalom

Kölyöklabor az Agórában
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tendeig Komáromi Ákos mellett dolgoztam. Sokat 
tanultam tőle, annál is inkább, mert az általa favo-
rizált sokmozgásos, látványos, gyors lerohanásokra 
építő kézilabdát én is a magaménak vallottam – ez 
a játékfilozófia végig is kísért egész edzői pályafu-
tásomon.

– Önnek sikerült több elvesztett nemzetközi 
kupadöntő után áttörni egy falat, megszerez-
ni, majd megvédeni az EHF-kupát 1995-ben és 
1996-ban. Mi hozta meg a sikert?
– A győzelemre alapjában véve készen állt a csapat, 
de nagyon fontos volt, hogy megérkezett hozzánk 
a szélső László Krisztina és az irányító Virincsik 

Anasz. Az első siker és an-
nak debreceni fogadtatása, 
megünneplése euforikus, 
felejthetetlen volt. Érdekes 
módon az ismétlést már 

szinte elvárta tőlünk a közvélemény, pedig a csú-
cson maradni sokkal nehezebb, mint feljutni oda.

– Sikeresnek mondható a ténykedése egy má-
sik hajdú-bihari klubnál is.
– Annak idején Tajta János hívott el az akkor még 
másodosztályú Tajtavill-Derecske csapatához, és 
célul tűzte fel a feljutást. Ez sikerült, sőt a csapat-
nak egy pillanatig sem voltak kiesési gondjai az  
NB I-ből. Hetedikek lettünk.

– Akkor óriási meglepetés volt, hogy a bajnoki 
címvédő Fradi is kikapott a derecskei csar-
nokban. De nem szerepelt rosszabbul a csapat 
Nyíradonyban sem.
– Miután a derecskei önkormányzat a tulajdonossal 
együtt már nem bírta az első liga anyagi terheit, 
átköltöztünk Nyíradonyba, ahol szintén hetedik he-
lyen végeztünk, ám a Tajtavill-Nyíradony nem tudta 
tovább folytatni a szereplést. Ezzel együtt szép 
időszaka volt ez is a pályafutásomnak.

– Kiemelkedő sikersztori volt utóbb a Loki két 
bajnoki ezüstérme és a kettő közötti csoport-
körös szereplés a Bajnokok Ligájában.
– Igen, ezért mindenképpen köszönettel tartozom 
az akkori többségi tulajdonosnak, Gellén Andrásnak. 
Először is azért, mert visszahívott a Lokihoz, és 
olyan minőségű játékosokat igazolt, akikkel ezeket 
az eredményeket hozni lehetett.   

– Aztán sajnos bekövetkezett a gellén-éra 
pénzügyi összeomlása, ami után szezon köz-
ben kellett egy csapatnyi rutintalan fiatalt 

 A csúcson maradni sokkal   nehezebb, mint feljutni oda

Köstner Vilmos közel 200 meccsen vezette a Lokit

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Kézilab-
dázásért emlékérmet kapta  Köstner Vilmos, a DVSC 
egyik legsikeresebb edzője. A kétszeres EHF-kupa-
győztes szakemberrel a sport szépségeiről, nehéz-
ségeiről és örömeiről, valamint pályája emlékezetes 
pillanatairól beszélgettünk.

– Pályafutása alatt megfordult több klubnál 
is, de munkássága elsősorban a DVSC-hez 
köthető. Volt többször csúcson csapataival, de 
olyan is megesett, hogy a lét volt a tét. Melyik 
volt a nehezebb feladat?
– Könnyű nem volt egyik sem, de büszkén vállalha-
tom, hogy mindig nagy célokért küzdhettem – több-
nyire sikert elérve. Mert az volt a dupla EHF-kupa-
győzelem, és az is, amikor a Bajnokok Ligáját 
is megjárt csapat őszi szétszéledését követően sike-
rült a helyükre mély vízbe dobott fiatalokkal kikötni 
a bajnokság középházában.

Közel kétszáz meccsen vezettem a Lokit; 
ezeknek nagyjából 70 százaléka győztes 
összecsapás volt. A nemzetközi kupa-
győzelmek mellett négy második, egy 
harmadik, egy negyedik és egy nagyon 
értékes nyolcadik helyezésem van a 
csapataimmal.

– Hogyan kezdődött?
– 1991-ben kerültem a Lokihoz, és három esz-

„Mindenkiből igyekeztem 
kihajtani a maximumot.”
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a szétszéledők helyén a mély vízbe dobni. 
Például az akkori gárda kezdő kapusa, Makai 
Vera 17 éves volt…
– Rettentően nehéz volt szembesülni azzal a hely-
zettel, de a lányok – akkor jött fel például Siska Pál-
ma, Varsányi Nóri, Szilágyi Ági, Bálint Réka, Dakos 
Noémi, Karalyos Orsi – fantasztikusan küzdöttek, és 
a közönség is imádta ezt a csapatot. Szerencse volt 
a bajban, hogy ezt a garnitúrát éppen én edzettem 
az utánpótlásban, így jól ismertem őket. 

– Azóta leginkább az utánpótlás-nevelés terü-
letén kamatoztatja tudását.
– Igen, azóta szakmai igazgatóként dolgozom, 
elsősorban a DVSC utánpótlását irányítom, nevelem 
és segítem tanácsaimmal kollégáim munkáját. 
Ebben az évben a Nyíradony NB I/B-s csapatát is 
irányítottam.  Azért az is sikernek nevezhető, hogy 
sikerült megkapaszkodnunk a 9. helyen 
ebben az osztályban, ahonnan öt kieső 
volt, és az utóbbi évek legjobb színvonalú 
bajnoksága volt. Ami a Nyíradonyt illeti, 
annak is örülök, hogy a Lokival nagyon jó 
a kapcsolat. Ennek köszönhetően Szabó 
Panna és Bordás Réka személyében jövőre két olyan 
játékossal gyarapodhat a DVSC-TVP felnőtt kerete, 
akik az elmúlt szezonban, Nyíradonyban szereztek 
rutint. Én abban is bízom, hogy idővel lehet csinálni 
ott egy kis kézilabdás „forradalmat”, vagyis egyre 
több gyerekkel megszerettetni ezt a sportágat.

– És a jövő? Én nem tudom úgy elképzelni 
Köstner Vilmost, mint aki otthon kis köntös-
ben néz napközben brazil sorozatokat…
– Ilyen tényleg nem lesz, már csak azért sem, mert 
eddig sem néztem szappanoperákat. Az az igazság, 
hogy alkalmatlan vagyok a nyugdíjas életre. Szeren-
csére kaptam az élettől egészséget, az adrenalin 
ugyanúgy dolgozik bennem, mint bármikor. Tehát 
folytatom Nyíradonyban és a Lokinál is a munkát, 
melyet továbbra is nagyon szeretek. Az edzői mun-
ka, a kézilabda továbbra is nagy szerelem, életre 
szóló hivatás marad.

– Voltak-e kedvencei a pályafutása során?
– Voltak, de igazságtalan lenne most bárkit is 
kiemelni közülük. Én a pályafutásom során minden-
kiből igyekeztem kihajtani a maximumot, mindent, 
ami benne volt. Ez pillanatnyilag nem lehetett 

mindig kellemes, de 
arra vagyok a legbüsz-
kébb, hogyha találkozok 
egykori játékosaimmal, 
szeretettel szoktak 
üdvözölni. Például 

legutóbb, amikor Csapó Erika kitette a közösségi 
oldalra a kitüntetésem tényét, aminek az apropóján 
most beszélgetünk, rövid idő alatt több száz lájk 
érkezett oda. Ennél az érzelmi kitüntetésnél nem 
lehet nagyobbat kapni…

 Gurbán György

 A csúcson maradni sokkal   nehezebb, mint feljutni oda

„Arra vagyok a legbüsz-
kébb, hogyha találkozok 
egykori játékosaimmal, sze-
retettel szoktak üdvözölni.”

2010-ben egykori csapatával az EHF-kupa-győzelemre emlékeztek (Fotók: Gurbán György)



Varázslatos programkavalkádra számíthatunk június 23-án a cívisvárosban: 
több helyszínen, sokféle programmal várják az érdeklődőket a már korábban 

is nagy sikert aratott rendezvényen. Hagyományosan összefognak ezen a napon a 
debreceni múzeumi negyed intézményei: a Déri Múzeum, a Modem, a Medgyessy-em-
lékmúzeum és Debreceni Irodalom Háza, a Református Kollégium Múzeuma és a Re-
formátus Nagytemplom együttesen látogatható ezen a napon egyetlen, kedvezményes 
karszalag megvásárlásával. Megnyitja kapuit a városháza is ezen a napon, és a Rózsa 
utcán is fesztivált szerveznek! (Ez utóbbiról cikkünket a 11. oldalon találják.)

16 óra  Ringató – Horváth Zsuzsi vezetésé-
vel a Belső kertben.

17 óra Gryllus Vilmos koncertje a Belső 
kertben

18 óra Madácsy István tárlatvezetése  
a Fekete lyuk című tárlatán,  
a 2. emeleten

18.30  Találkozás Kepes Andrással a Belső 
kertben – Mivé lett a világ! „Mi és 
Ők”. Megérthetjük-e egymást? Civi-
lizációk harca, vagy valami egészen 
más? Kepes András újságíró, író, 
egyetemi tanár, televíziós szemé-
lyiség előadása.

19 óra Nagy T. Katalin tárlatvezetése 
az Antal–Lusztig-gyűjtemény 
kiállításán

19.30  I Am Soyuz: koncert a 2. emeleten
20 óra  Stand up comedy: Janklovics Péter 

a Belső kertben
20 óra Kepes András dedikál a Zöld 

Kilincsben
20.30  Talamba-koncert a Baltazár téren
20.30  Kónya Ábel tárlatvezetése 

Zuzanna Janin Transformed. 
Metamorphosed című kiállításán, a 
3. emeleten

21 óra  Közelítés: Tókos Attila és  
ifj. Zsuráfszky Zoltán előadása  
a 2. emeleten

 Halász Gábor Immortel című új 
bemutatójának központjában az 
„Isteni Aktus” áll; a pillanat, amikor 
egy halhatatlan entitás megtermé-
kenyít egy halandó nőt, a pillanat, 
amikor a teremtő beleszeret saját 
teremtményébe. A darab egyik 
meghatározó inspirációja a francia 
képregényrajzoló, író, rendező, Enki 
Bilal 2014-es Immortel AD Vitam 
című filmje. (Koreográfia: Tókos 
Attila és Ifj. Zsuráfszky Zoltán)

Déri tér
16 óra MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

– helyőrségi zenekar
17 óra Forgórózsa Néptáncegyüttes 

műsora; kísér a Bürkös zenekar
18 óra A Perro Negro Zenekar műsora
20 óra Éva Presszó-koncert
21 óra  Szent Iván-éji tűzgyújtás
21 óra Lángoló Csigák tűzzsonglőr-show
22 óra Szirtes Edina „Mókus” és a Szirtes 

Quintett koncertje 

Modem

Déri Múzeum

Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeum és a Debreceni 
Irodalom Háza 
(Péterfia u. 28.)

21.30 és 0 óra Filmvetítés a Medgyes-
sy-gimnázium mozgókép- és 
animációkészítő szakos végzős 
hallgatóinak filmjeiből a Zöld 
Kilincsben

22.30  PASO-koncert a Belső kertben
0 óra: Krund ni Ovel – Vadas Zsófia Tama-

ra és Gryllus Ábris performansza a 
2. emeleten

0.30  Mitoklin-koncert a Belső kertben

Déri Múzeum – Díszterem 
16–20 óra Múzeumpedagógiai foglalko-

zások 
20 óra Halálos szépségek: fókuszban a 

Déri Múzeum fegyvergyűjteménye.
 Kovács József Dénes történész 

muzeológus előadása 
21 óra Egyiptom, a leg-ek kultúrája.  

Hajdú Zsigmond régész előadása
22 óra Munkácsy Mihály Krisztus-triló-

giája. Fodor Éva Irén tárlatvezető 
muzeológus előadása  

Udvar, színpad:
17–20 Debreslam: Múzeumok éjszakája-

verseny
20 óra  Odett
22.40  Árnyéknyúl együttes 
23.35 Ljubljana együttes 
Debreceni Irodalom Háza
16–02 Múzeumpedagógiai foglalkozások 

2–99 éves korig a Mesés (b)iro-
dalom című időszaki kiállításon

Medgyessy Ferenc-emlékkiállítás:
20 óra  Fodor Éva Irén művészettörténész-

muzeológus tárlatvezetése
24 óra Tamus István grafikusművész 

tárlatvezetése
19.30   Kézműves foglalkozás Puskás Anika 

keramikussal

      Múzeumok



éjszakája
Látogatható kiállítások

A Debreceni Református 
Kollégium Múzeuma

Déri Múzeum:
A Déri Múzeum állandó kiállításai (köztük: 
Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája)
„A sziklától a kőbaltáig, az erdőtől a sivata-
gig” (Az ember hatása a klímaváltozásra az 
őskorban: egy eszköz története) – időszaki 
kiállítás
A Piramisok országában – Soó Rezső 
hagyatéka – időszaki kiállítás
„A Vikingek előtt…” – Harci áldozat a 
mocsárból – időszaki kiállítás az aarhusi 
Moesgaard Múzeum gyűjteményéből 
(Dánia)

Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és 
Debreceni Irodalom Háza:
Álmodó magyarok – Történetek Debrecen 
irodalmából – állandó kiállítás
„Mesés (B)irodalom” – időszaki kiállítás
„Önéletrajz, mit lapozni sem kell...” – Med-
gyessy Ferenc szobrászművész emlékkiállí-
tása – állandó kiállítás

17 óra Jónás története: a Fabula et Figura 
Műhely bábelőadása

17–30 Bachtól Gershwinig: a Ritmico 
ütőegyüttes koncertje

19 óra Debrecen és környéke növényvilá-
ga. Papp László, a DE TEK botanikus 
kert igazgatójának előadása az 
Oratóriumban

19.30 Angyalbárányok: Écsi Gyöngyi 
bábelőadása

20 óra Könyvkötészeti kiállítás a Nagy-
könyvtárban

20 és 21.30 Tárlatvezetések az ásvány-  és 
az állatgyűjteményben

20.30 Akiket megigézett Kárpátalja: a 
Debreceni Népi Együttes műsora. 
Kísér a Bürkös zenekar

21.30 Lúdas Matyi: Vranyecz Artúr 
színművész és az Ady-gimnázium 
diákjainak előadása 

22.15  Valaki hív: a Neonhal zenekar 
koncertje

19–24 Korongozás Terdik Angéla népi 
iparművész vezetésével

19–20.30 Illatzsák, gyógynövénypuzzle 
készítése

21.30–23.30 Síkbábok készítése a Lúdas 
Matyihoz

Grafikus mesterségek a Kollégiumban
17–18.30 Alkoss a Medgyessy-gimnázium 

fiataljaival a múzeumpedagógiai 
teremben!

21.30–24 ór Linómetszés és más grafikai 
technikák elsajátítása Tamus István 
grafikusművész vezetésével 

17–24 óra Bor- és sajtkóstoló: kézműves 
borok és sajtok a Kollégium 
udvarán

A Szabó Magda-emlékház programjai
16–17 óra A DKV rendhagyó Szabó Magda 

irodalmi villamosjárata Keczán 
Mariann irodalomtörténésszel 

16.45 Pelikán Óvodaszínpad: fellépnek a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodások 

17.30–19 Anikás papírszínház: kézműves 
foglalkozás gyerekeknek

19 óra A juhász, a paraszt és a halász: a 
Fabula et Figura Műhely bábelő-
adása

20 óra Szabó Magda kedvenc zsoltárai: a 
Kollégiumi Kántus zenés tárlatve-
zetése

20.30 Egy pohár víz az Ókútból: az 
Ady-gimnázium dráma tagozatos 
diákjainak előadása.

Rendhagyó tárlatvezetések
18 óra Csikos Sándor színművész tárlatve-

zetése
21 óra Szabó Magda különös optikája: 

Keczán Mariann tárlatvezetése
18–24 óra Filmklub: válogatás Szabó 

Magda debreceni vonatkozású 
filmjeiből 

17–20 óra Kézműves foglalkozások

Megnyitja kapuit a városháza
Idén is csatlakozik a rendezvénysorozathoz a városháza. Ezúttal az 
1848-as, illetve a katonai hagyományok, valamint a huszártradíciók ke-
rülnek fókuszba (Simonyi óbestertől Tisza Istvánig). A Csonkatemplom 
tornyából óránként trombitajátékot hallhatunk 18-tól 23 óráig.  
A városháza előtt a Helyőrségi Zenekar muzsikál 17.45-től, 18 órakor 
légvédelmi ágyút fognak elsütni. A hagyományőrző lovashuszárok 
bevonulását és a zászlófelvonást követi a rendezvény megnyitója, 
melyet Papp László polgármester és Ruszin Romulusz dandártábornok 
tart. A kiállítás a városháza első emeletén látható. A tárlat szervezője a 
kulturális osztály, kurátora Mazsu János tanácsnok.

23.15  Mélykék égbolt: a LED zenekar 
koncertje

22 óra  Mesél a könyvem. Kiss Ilona gra-
fikus-, könyvművész kiállítását 
bemutatja az alkotó.

23 óra  Oláh Róbert tárlatvezetése 
az „500 év a könyvkötések 
tükrében” kiállításon.

Kézműves foglalkozások  
az árkádok alatt
17.30–20 óra Az oroszlány-menyasszo-

nyok: készíts saját mesekönyvet! 
(Ívfűzés, kötés, illusztráció, 
meseírás, ex libris készítése)
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Rózsa utcafesztivál
Trabantszerelem, bicikli szépségverseny, Weall divatpre-
zentáció, CSAK dizájn, családi piknik - számtalan üde, 
színes nyári programmal várja a látogatókat a Rózsa 
utcafesztivál Debrecen belvárosának történelmi épületei 
között, június harmadik hétvégéjén.

Az Európa Kulturális Fővárosa Programiroda, a DiVino 
Borbár és a Debreceni Kőr Dáma Egyesület közös szer-
vezésében június 22-24. között megvalósuló eseményen 
olyan professzionális zenei kíséret mellett rendeznek 
kulturális, családi és gasztronómiai programokat, mint 
az Éva Presszó, Jéger Dorka & Bihari Márton vagy Müller 
Attila.

„Két éve nyitotta meg kapuit először a Rózsa 
utcafesztivál. A cél az volt, hogy hiánypótló belvárosi 
kulturális és gasztronómiai programot kínáljunk a tanév 
végén, Szent Iván éjszakájához kapcsolódva, a városháza 
patinás épülete mellett. A 2016-os rendezvény sikerén 
felbuzdulva idén újra megszervezzük ezt az egyedülálló 
hétvégi fesztivált, most is számos izgalmas esemény-
nyel várunk mindenkit. A három nap egyik fénypontja a 
Trabantszerelem párosainak bemutatkozása lesz, akik 
a világon elsőként, több európai országot érintve 2018 
júliusában Debrecenből indulnak Trabanttal Skandiná-

KipakolásA 2. PAD Utcafesztivált idén június 
20–22. között tartják a Batthyány 
sétálóutcán és a b24 Galéria udva-
rán, s újra tematikus programokkal, 
Kipakolás alcímmel. (Kipakolásnak 
nevezik a művészeti oktatásban 
a növendékek éves munkáját 
bemutató eseményt, amikor a nyil-
vánosság is betekintést nyerhet az 
intézményben folyó oktatói, alkotó 
munkába.) 

Június 20., szerda
14 óra Land art workshopja a Batthyány sétá-
lóutcán 16 óra  Gyereksarok: A Kiskondás – az 
Ákom-Bákom Bábcsoport  utcaszínháza
16.50  Gyereksarok: Barna hajnal – Puskás 
Ani papírgurigái Franck Pavloff meséje alapján
18 óra  Csill-Out-koncert a b24 Galéria udvara
19 óra  Zámbó Gabriella tárlatvezetése 

20 óra  trAnzKaPHka – koncert Závada Péter-
rel és Ratkóczi Hubával
21 óra  Gyöngy Dániel tánc improvizációja 
22 óra  Vizsgafilmek szemléje a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemről

Június 21., csütörtök
14 óra Land art workshop a Batthyány utcán
16 óra  Gyereksarok: Kopócs Éva designer 
Maminvent workshopja
18 óra Tóth Ágnes tárlatvezetése a Kipakoláson
19 óra Hó Márton koncertje
20 óra Beszélgetés a filmszakmáról a Met-
ropolitan Egyetem oktatóival és hallgatóival. 
Moderál: Hutanu Emil
21 óra Mayberian Sanskülotts-koncert
22 óra Vizsgafilmek a Budapesti Metropolitan 
Egyetemről

Június 22., péntek
16 óra Gyereksarok a debreceni Pagonnyal
16 óra Táncház a Hajdú néptáncegyüttes 
táncosával. Gitáros, énekes, interaktív gyerek-
előadás Nádudvari Péterrel
16 óra Városi séta II. Horvát Péter város-
antropológussal. Debrecen katolikus utcái: 
Batthyány sétálóutca, Szent Anna utca
17 óra Felolvasás és beszélgetés Horváth Imre 
Olivér, Juhász Tibor, Kovács Edward, Maklári 
Judit, Papp Gréta és Sebők György fiatal 
debreceni költőkkel, moderál: Áfra János
18 óra ÜBÜ FC – a döntő – a Vígkarma-DESZ 
előadásában 
19 óra Meet Me Midway-koncert
20 óra Béres Zsuzsa tárlatvezetése a Kipakolá-
son 
21 óra Pegazusok Nem Léteznek-koncert
22.30 Vizsgafilmek az Eszterházy Károly 
Egyetemről

viába. De természetesen kitelepül az Európa Kulturális 
Fővárosa Programiroda is és nyitott kapukkal várja ezen 
a hétvégén a pályázat iránt érdeklődőket – nyilatkozta 
Porkoláb Gyöngyi, az Európa Kulturális Fővárosa Prog-
ramiroda operatív igazgatója.

O KAtoNAzENE. Az ország legjelentősebb katonazenekari 
találkozója több mint négy évtizede tölti meg ritmussal Debrecen tereit. 
Idén 20. alkalommal, augusztus 9. és 11. között rendezik meg a Nemzetkö-
zi Katonazenekari Fesztivált.

Augusztus 9-én a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 19 órától a Debre-
cen Helyőrségi Zenekar, 20 órától a Szolnok Helyőrségi Zenekar, 21-től az 
ausztriai Burgenland Tartományi Zenekar muzsikál. 

Másnap 19 órától Besztercebánya Katonazenekara (Szlovákiából), 20 
órától a Lengyel Légierő Zenekara ad koncertet, 21 órától pedig a Magyar 
Honvédség Központi Zenekara. 11-én 18 órától fesztivál-nagykoncert, 
látványos alaki és fegyveres bemutatók szórakoztatják a közönséget.

A programok ingyenesek, eső esetén a Kölcsey Központban lesznek.
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Bizonyítványosztás: 
álom és valóság

Nem lesz az idén nyáron nem-
zetközi fellépése a Lokinak, az 
NB II-es idénykezdésre készül a 
Kamilla. Röviden így foglalhatók 
össze a most zárult futballszezon 
Hajdú-Bihart érintő következmé-
nyei. Tényszerűen: ötödik lett az 
élvonalban a DVSC, nem tudott 
megkapaszkodni a legjobbak 
között, és a tizenkét csapatos 
mezőny 11. helyén végzett Bal-
mazújváros.

Egymondatos értékelésünk: a 
Loki ötödik helye megfelel a 
valóságnak, a Kamilla kiejtésénél 
igencsak megkérdőjelezhető a 
sportszerűség.

A debreceniek esetében Her-
czeg András vezetőedző szavait 
érdemes felidézni, aki a téli 
pihenő idején is jelezte, hogy örül 
a dobogós helynek, de 

 „hátrafelé is kell nézegetni,  
 nehogy baj legyen...”

Nos, baj ugyan nem lett, 
ám a szurkoló mindig érmet, 
nemzetközi szereplésre jogosító 
helyezést vár a csapatától, főleg 
akkor, ha az elmúlt bő másfél 
évtizedben hétszer a tabella élén 
zárt a Loki.

Lássuk be, erre most nem 
volt reális esély. Az egyébként is 
formálódó, összerázódó csapat 
tavasszal egyetlen mérkőzésen 
sem tudott azonos összeállí-
tásban pályára lépni, sok volt a 
sérülés, a tapasztaltabb kulcs-
játékosok kiesése. Hosszú ideig 
kellett várni az első hazai sikerre. 
Ebben a helyzetben némileg ért-
hető, hogy a Loki az utolsó hét 
fordulóban csak kétszer nyert, 
míg egy döntetlen mellett négy-
szer kapott ki. Produkciójának 
megfelelő az ötödik hely.  
Ezt tudja a mostani Loki.

Ami biztató, hogy
 
	 több	saját	nevelésű	tizen-	
 és huszonéves kapott 
	 játéklehetőséget	

az idény során. Varga Kevint a 
szezon felfedezettjének jelöl-
ték az NB I-es klubok vezetői. 
Beépült a védelem tengelyébe 
Szatmári Csaba, a középpályára 
Sós Bence, sikeresen mutatko-

zott be a csapatban Kusnyir Erik, 
játszott az együttesben Barna 
Szabolcs, Kuti Krisztián, Bereczki 
Dániel, Nagy Kevin, Bíró Péter, 
Csősz Richárd, kerettagként a 
legjobbakkal edz a kapus Kovács 
Péter és Szabados István, a védő 
Újvárosi Ádám.

A nemzetközi szereplés 
elmaradásán sem kell kese-
regni. Ahhoz feltétlenül komoly 
igazolásokra lett volna szükség, 
így viszont kellő türelemmel foly-
tatódhat a helyi erőkből építkező 
együttes formálása, erősítése – s 
egy év múlva talán már valóban 
realitás lehet az európai kupa-
szereplés tervezgetése.

 Az újvárosi álmok kerékbe  
 törése más történet.

A Balmazújváros újoncként be-
csülettel helytállt, nagy pofonba 
még az élcsapatok ellen sem 
szaladt bele, legtöbb veresé-
ge szoros, kiélezett csatában, 
hajszálon múlott. A Diósgyőr és 
a Loki ellen is 4-0-ra nyert, a 
DVSC-t a Nagyerdőn is legyőzte. 
Rakkolós, jól összerakott, ügyes, 
szimpatikus csapatnak ismerték 
meg az ellenfelek – vitézkedé-
sét nem csak a bajnokságban, 
hanem a Magyar Kupában elért 
elődöntős helyezése okán is 
tisztelték.

Az NB I-től búcsúznia kellett. 
Újonc csapat esetében ez nem 
ritka – ám a Kamillának igencsak 
fájhat a búcsú, hiszen azonos 
ponttal végzett a Diósgyőrrel, 
és noha háromszor is legyőzte 
a borsodiakat, összességében 

mégiscsak kevesebb meccset 
nyert a 33 forduló alatt (8), mint 
a DVTK (10).

Távozásában nyilván szerepet 
játszottak a kihagyott helyzetek, 
elhullajtott pontok, figyelmet-
lenségek, koncentrációs hibák, 
a végső pofont mégis „kívülről” 
kapta.

A már bajnok Videoton az 
utolsó fordulóban eléggé el nem 
ítélhető módon „belenyúlt” a ki-
esés ellen harcolók élethalálhar-
cába. A fehérváriak felkínálták 
a bent maradás lehetőségét a 
Diósgyőrnek, azzal, hogy szabad-
ságolták alapcsapatukat, s hat 
ifjoncot, valamint bajnoki mecs-
csen öt esztendeje nem szerepelt 
veterán kapust küldtek pályára 
a borsodiak ellen – akik éltek is 
a lehetőséggel, egy 84. percben 
lőtt góllal legyőzték a bajnokot, s 
a Kamillát tolták a kieső helyre...

Sajnáljuk az edzőt, 
sajnáljuk az NB II-be 
kiesett csapatot, de leg-
inkább azt sajnáljuk, hogy 
a sport környékén megint 
akadt egy olyan eset, ahol 
hiába kerestük a sportsze-
rűséget. Ott, a csúcson, 
ahol leginkább kellene 
példát mutatni.

Július 21-én, szombaton indul 
az új NB I, s reménykedhetünk: 
ezúttal minden más lesz.



A Trónok harca a Főnixben 
      és a Hódosban
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Novák András, az MKSZ 
főtitkára: 
– A magyar csapatnak jó esélyei 
vannak az elmúlt évek eredmé-
nyei alapján, és tekintve, hogy 
hazánk 2001-ben női, 2005-ben 
férfi junior vb-t rendezett, 
előbbin pedig ezüst-, utóbbin 
bronzérmet szerzett a magyar 
válogatott, a hagyományok is 
köteleznek minket. A korábbi 
vb-ken olyan egyéniségek tűntek 
föl a mieink között, mint Görbicz 
Anita vagy éppen Vérten Orsolya; 
reményeink szerint a jelenlegi 
magyar junior válogatott játéko-
sai is meghatározó kézilabdázói 
lesznek a sportágnak. 

A focidrukkerekre is gondolnak a debreceni kézivébé szervezői

Néhány nap, s kezdődik a női 
junior kézilabda-világbajnokság 
kéthetes küzdelemsorozata a 
Főnixben és a szomszédos Hódos 
Imre-sportcsarnokban.  

A kézilabdás hölgyek debrece-
ni világbajnoksága egybeesik az 
oroszországi futballvébé utolsó 
két hetével, ezért a hajdúsági 
esemény szervezői úgy döntöt-
tek, „egybefonják” a két ese-
ményt – Debrecenben amúgy 
is szorosan kötődik egymáshoz 
a Loki két NB I-es csapatának 
szurkolótábora.

Szeretnénk, ha minél több 
szurkoló élvezné a helyszínen 
mindkét sportág mérkőzéseit, 
ennek érdekében a Főnix és a 
Hódos között már két héttel a ké-
zilabda vébé előtt szurkolói falut 
rendeznek be, s így a labdarúgó-
esemény kezdetétől óriáskivetítő-
kön, drukkerek, barátok társasá-
gában lehet élvezni a meccseket.

Július elsejétől a csarnokok-
ban zajló események kerülnek az 
érdeklődés középpontjába. Azon 
a vasárnapon kezdődik a vébé: 
a Főnix lelátói előtt színpompás 
megnyitót, igazi sztárprodukciót 
ígérnek a szervezők, s aztán jön 

a nyitótalálkozó, a magyar–brazil 
összecsapás.

Tóvízi Petra és Pénzes Laura már a DVSC-TVP felnőtt csapatában is 
bizonyított

XXI. IHF nőI JunIor KÉzI-
LABDA-VILágBAJnoKSág
július 1–14., Debrecen

A-csoport: Magyarország, 
Norvégia, Montenegró, Brazília, 
Portugália, Elefántcsontpart
B-csoport: oroszország, Dél-
Korea, Szlovénia, Kína, Chile, 
Izland
C-csoport: Dánia, Hollandia, ro-
mánia, Angola, Japán, Paraguay
D-csoport: Franciaország, 
Németország, Spanyolország, 
Horvátország, Egyiptom, Svéd-
ország

Golovin Vlagyimir szövetségi 
edző: 
– Nem lehetünk elégedet-
lenek a sorsolással, hiszen 
hamar kiderült, hogy a CD-ág a 
legerősebb, főként a D-csoport, 
öt erős európai csapattal. 
Szeretnénk megnyeri a cso-
portot; a papírforma szerint a 
nyolcaddöntőben a szlovén vagy 
a kínai válogatott lehet az ellen-
felünk. Brazília ellen kezdjük a 
tornát, majd Portugália (4-én), 
Elefántcsontpart (5-én), Monte-
negró (7-én) és Norvégia (8-án) 
következik, így egyre erősebb 
csapatokkal mérkőzhetünk az 
egyenes kieséses szakasz előtt.

A nyolcaddöntős meccsek 
július 10-én lesznek, a negyed-
döntőket 11-én tartják, az elő-
döntőket 13-án, míg a helyosztók 
14-én, szombaton, amikor este 
nyolckor lesz a világbajnoki 
aranymeccs.

A világbajnokság jelmon-
data: Bármi megtörténhet! A 
világbajnokság logója, arculata 
a Trónok harca-sorozatot idézi, 
jelezve, hogy júliusban 24 csapat 
küzd majd meg a trónért, azaz a 
dobogós helyekért.

Debreceni kézilabdás hölgyek 
is szerepelnek a magyar váloga-
tottban: a beálló Tóvízi Petra és 
a balátlövő Pénzes Laura már a 
DVSC-TVP felnőtt csapatában is 
bizonyított az NB I-es bajnokság 
során, s mindannyian arra ké-
szülnek, hogy a nemzeti együttes 
sikerében is részesek lehessenek.
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Jól indult a kezdeti építkezés a cívisvárosban, és – 
mint kiderült – itt is van jövője ennek a sportágnak.

Még egy éve sincs szervezett keretek között az 
e-sport Debrecenben, de nagyon gyorsan teret 
hódított magának. Ennek egyik mintapéldája a 
tavaly szeptember elején alakult DEAC-Hackers is, 
amely 160 taggal rendelkezik. S ez nemcsak az 
egyetemisták bevonásának köszönhető. Besenczi 
Renátó szakmai igazgató elmondta, hogy már az 
utánpótlással is foglalkoznak edzőik, de bizonyos 
korhatáros játékok miatt csak szülői beleegyezéssel 
történhet meg a képzés. Ma már hazai és nemzet-
közi megmérettetéseken indulnak versenyzőik, de 
szabadidős szinten is népszerűsítik a sportágat.

A sok munkának meg is van a gyümölcse. 
Az összesen 12 játékkal foglalkozó Hackers egy 
komplex központot is 
kap őszre a Nagyerdei 
Stadionban. Erre rá is 
szolgáltak: egyre szebb 
eredményeket ér el a 
DEAC. Besenczi viszont 
nem a kupákat emelte 
ki, hanem hogy sikerült 
egy olyan struktúrát 
kialakítaniuk, ami fenn-
tarthatóan működik.

Ki kell emelni to-
vábbá a DVSC e-sport 
tevékenységét is, 
amely mindössze a 
FIFA játékszoftverrel 
foglalkozik. A FIFA 
Pro Clubs verziójával 
életszerűvé teszik az 
élményt, hiszen mind 

Debrecen lehet az e-sportok új fellegvára
a 11 pályára lépő virtuális játékost 11 élő ember 
irányítja. Csapatban már nagyon közel van a DVSC 
e-sport az áttörő sikerekhez, de addig is egyéniben 
gyűjtögetik a trófeákat. Az egyesület tagja az a 
Molnár Gábor is, akit Magyarország legjobb e-spor-
tolói között tartanak számon. Legutóbb például 
Play It magyar bajnok lett, és harmadik helyezett a 
budapesti V4 Future Sports tornán.

Természetesen minden e-sport kedvelőnek 
nyitott a csatlakozás mindkét csapathoz. Ehhez 
nem kell mást tenni, mint a DEAC-Hackers, illetve a 
DVSC e-sport facebook-oldalán keresztül felkeresni 
őket.

S hogy miért is jó az e-sportokat választani? 
Mert így egy remek csapathoz tartozhat az ember, 
s igazi sportélményekhez juthat.

Ismét jönnek 
a kosarasok
Három éve rendeztek először a Nagytemplom 
előtti téren nemzetközi, úgynevezett 3x3-as ko-
sárlabda-mérkőzéseket. Azóta minden eszten-
dőben volt világesemény Debrecenben ebben a 
sportágban, és ez 2018-ban sem lesz másként.

Idén is kontinenstornát rendeznek: az U18-
as Európa-bajnokságnak tavaly után idén is 
Debrecen ad otthont augusztus 31.-szep- 
tember 2. között. 

Az Európa-bajnoksághoz kapcsolódóan 
augusztus utolsó két napján városunk lesz a 
házigazdája a 3x3-as kosárlabda World Tour 
Masters-sorozat egyik fordulónak is.
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O HÉT úJ JárAToT InDíT A WIzz AIr Debre-
cenből, s ezzel megduplázza eddigi célállomásait 
a cég: decembertől Dortmundba, Doncaster-
Sheffield-be, Bázelbe, Barcelonába, jövő március 
végétől pedig a ciprusi Lárnakába, Palma de 
Mallorcába és Máltára is lehet Debrecenből repülni 
menetrend szerinti járattal. A Wizz Air egy újabb 
Airbus bázisgépet is telepít a Debreceni Nemzetközi 
Repülőtérre. Ezzel a stratégiai döntéssel Debre-
cen a határokon is átnyúló régió légiközlekedési 
központja lett. Mint Papp László polgármester az 
esemény sajtótájékoztatóján elmondta, az Új Főnix 
Terv részeként a repülőtér fejlesztése is folytatódik; 
a 2-es szintű, nagyobb biztonságot és pontosságot 
adó műszeres leszállító berendezés (ILS II) telepí-
tésre már elkezdődött. n

O FAzEKASFESzTIVáL. Tizedik alkalommal 
rendezték meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált a 
főtéren, ahol idén 26 kiállító mutatta be és kínálta 
alkotásait. Debrecen számára nem véletlenül fontos 
a kézműves hagyomány: a városban már a 16. 
századtól említik a fazekasokat, és a future.hand.
book című, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím 
elérését célzó pályázat is kiemelt szerepet szán a 
kézművességnek. n

O nEM KÖzLEKEDIK a következő szorgalmi idő-
szak kezdetéig az 51E jelű autóbusz, és bezár a Hal 
közben található DKV bérletpénztár. n

O úJ SzoBroT AVATTAK a Debreceni Egyetem 
főépületénél. Tisza István miniszterelnök mellett 
immár Klebelsberg Kuno szobra, Juha Richárd 
alkotása is ott áll az intézmény előtt. Az egykori 
vallás- és közoktatásügyi miniszter segítsége nélkül 
nem épülhetett volna fel az egyetem. A politikus 
úgy tartotta, Debrecen szellemi kapocs lehet az 
elszakított területek magyarsága számára. n

O DEBrECEnI CÉg építheti a nemzetközi iskolát. 
A kivitelezésre április elején írták ki a közbeszer-
zést; a munkára négy cég jelentkezett. Győztesnek 
a legalacsonyabb árú, 3 milliárd 250 millió forintos 
ajánlatot tevő Hunépet hirdették ki. A közbeszerzési 
felhívás szerint a cégnek tizenegy hónapja lesz a 
Debreceni Nemzetközi Iskola felépítésére. n

O VonzÓ VároS. Telt házzal működtek a szál-
lodák a pünkösdi hosszú hétvégén. Debrecenbe a 
legtöbben Budapestről és Dunántúlról látogattak 
el, de egyre több a külföldi turista is, a repülő-
járatok bővülésének köszönhetően. A cívisváros 
előrébb lépett a legvonzóbb 10 város listáján,  
és elfoglalta a hatodik helyet. n
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O ÜzLETI KLuB. Megnyitotta debreceni szekcióját 
a húszéves magyarországi jelenléttel bíró, több mint 
200 német hátterű vállalatot tömörítő szervezet, 
a Német Üzleti Klub (Deutsche Wirtschaftsclub), 
a BASF Hungária Kft. ügyvezetője, Thomas 
Narbeshuber vezetésével, május 16-án. Nagy 
elismerés ez a klub a cívisvárosnak, ahol a külföldi 
befektetők közül a legnagyobb számban német vál-
lalatok vannak jelen. A klub rendszeres lehetőséget 
kínál tagjainak és vendégeinek, hogy megvitassák 
az üzleti élet, a politika, a társadalom és a kultúra 
aktuális témáit. n O SzAKMAI KonFErEnCIA. Versenyképes tudás, 

gyermekes nők a munkaerőpiacon, chatrobotok 
- ilyen témákról is szó volt azon a szakmai tanács-
kozáson, amit május 16-án rendeztek meg első 
alkalommal a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szervezé-
sében. A Kölcsey Központban megtartott I. Debrece-
ni Regionális HR Szakmai Konferencia célja volt az is, 
hogy kiderüljön: miként jelenhetnek meg a régióban 
működő nagyvállalatok humán erőforrás terén jól 
bevált módszerei a holding tagvállalatainál. n

O roBoTVErSEnY. Nemzetközi robotprogra-
mozási versenyt rendeztek a Főnix Csarnokban. 
Az eseményre a világ minden részéről több mint 
600 diák érkezett. A természettudományos pályák 
népszerűsítése a szervező NI Hungary Kft. egyik kül-
detése: a cívisvárosban különösen fontos, hogy mi-
nél több fiatal válassza a tudományos és műszaki 
képzést, mert nagy szükség lesz rájuk a debreceni 
vállalatoknál. n

O TECHCSAJoK. Már második alkalommal szer-
vezték meg a rendezvényt az Agóra Tudományos 
Élményközpontban, ahol több mint 300 fiatal hölgy 
ismerkedhetett meg a természettudomány és az 
informatika legújabb eredményeivel. n

Tavaly októberben jelentették be, hogy a német Krones AG – 15 milliárd forintos beruházás révén 
– Debrecenben élelmiszer-ipari gépeket és berendezéseket gyártó üzemet hoz létre, s ezzel 500 új 
munkahelyet teremt a városban. A cég hosszú távra tervez Debrecenben; a jövőben bővíteni szeretnék 
majd a debreceni telephelyet, az év közepén elkezdenék a kivitelezést a Déli Ipari Parkban, és 2019-
ben megkezdődhet a gyártás. Modern, látványos lesz az új üzem: itt a legfrissebb látványterv! n

Ilyen lesz a Krones debreceni gyára
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O SPorTPArKoK. Újabb öt sportparkra nyert 
pénzt a város. Ezek a következő helyszínen épülnek 
majd: Nagysándor-telep (Furulya utca  2.), Hatvan 
utcai kert (Bartók Béla út 76.), Erzsébet utcai köz-
park, Kandia utcai játszótér, Józsa (Gönczy Pál utca). 
Képünkön: Balázs Ákos és Papp Viktor önkormányzati 
képviselők a Vay Ádám utcai sportparkban. n

O TEHETSÉgES TAnuLÓKAT TáMogATnAK. 
Június 30-ig nyújtható be a kérelem az önkormány-
zathoz: az 5–11. évfolyamos tanulók 10 hónapon 
keresztül havi tízezer forint pénzbeli támogatást 
kaphatnak, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga 
eléri a 4,5-öt, és Magyarország vagy a szakminisz-
tériumok által meghirdetett országos tanulmányi 
verseny döntőjében az első 10 helyezés valamelyi-
két, illetve nemzetközi vagy országos szakszövetségi 
sportverseny vagy diákolimpia, művészeti verseny, 
vetélkedő döntőiben az első 6 helyezés valamelyikét 
elérte, s a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot.
Formanyomtatvány a kérelemhez, ill. a támogatásra 
való jogosultság feltételeiről részletes információk 
a www.debrecen.hu internetes honlapon találhatók. 
Tovább felvilágosítás a polgármesteri hivatal  
szociális osztályán személyesen, illetve az  
(52) 517-759-as vagy az (52) 517-770-es telefon-
számokon kérhető. n

O úJ uTCA. Az Új Főnix Terv kiemelt figyelmet 
fordít a debreceni úthálózat korszerűsítésére.  
A költségvetésben lakossági kezdeményezésre indu-
ló útépítésre 750 millió forintot különítettek el. Mint 
Kovács István önkormányzati képviselő elmondta, 
ennek a forrásnak a felhasználásával építik tovább 
a szabadságtelepi Új utcát, mely a Csuka és a 
Kánya utca közötti szakaszon, összesen 400 méter 
hosszon, 3 méter szélességben kap szilárd burkola-
tot, zárt csapadékvízelvezető rendszer kiépítésével 
együtt. n

O BrIngárA FEL! Kiemelt figyelmet fordít a 
kerékpárutak építésére és a kerékpáros életmód 
népszerűsítésére a városban az Új Főnix Terv 
közlekedésfejlesztési programja. Mint Széles Diána 
alpolgármester nyilatkozta, olyan szemléletfor-
málást terveznek, amely révén mindenki számára 
egyértelművé válhat: hogyan kell helyesen közle-
kedni. Hamarosan kerékpárszámlálót telepítenek 
a Csonka templom előtti kerékpárútszakasz mellé, 
a Piac és a Széchenyi utcák kereszteződésébe, és  
gépjárművekre is ragasztható matricákkal hívják 
fel a figyelmet arra, hogy az autósok vigyázzanak a 
kerékpárosokra, tartsák az oldaltávolságot és körül-
tekintően közlekedjenek. Ezzel a sofőrök is csatla-
kozhatnak a kerékpárosok közösségéhez. n

O gYÉMánT DíJJAL jutalmazta Debrecent a 
Magyar Marketing Szövetség. A díjat a belvárosi 
forgalomátszervezéssel kapcsolatos marketingkam-
pányért kapta az EDC Debrecen Város- és Gazda-
ságfejlesztési Központ. A kezdeményezést – melynek 
ötletgazdája Balázs Ákos, a Fidesz–KDNP frakcióve-
zetője volt – többek között a Debreceni Tankerületi 
Központ és MediaMarkt is segítette. A kampány 
sikeréhez a Médiacentrum Debrecen is hozzájárult 
kisfilmjeivel. n

O PEDAgÓguSNAP alkalmából díjakat adomá-
nyozott munkatársainak a Debreceni Szakkép-
zési Centrum. A sikeres szakmai munkáért járó 
elismeréseket Komolay Szabolcs alpolgármester 
és Tirpák Zsolt igazgató adta át. n
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O TrIAnon. „Debrecenben mindig érezhető volt a 
határon túli magyarság iránt vállalt felelősség. Egy 
évszázad távlatában, a magyar történelem egyik 
legtragikusabb évszázada után nem lehet más 
célunk, minthogy összefogással erősebbé tegyük 
nemzetünket határon innen és túl.” Így fogalmazott 
Papp László polgármester a trianoni békeszerződés 
aláírásának 98. évfordulója alkalmából a Magyar 
Fájdalom szobránál tartott megemlékezésen. n

O PárATLAn zEnEI ÉLMÉnYBEn lehetett része 
annak, aki június 8-án délután a Hal közben járt: itt 
tartotta évadzáró ünnepségét a Kodály Filharmónia. 
Az eseményen Papp László köszöntötte a művésze-
ket. A polgármester beszédében kiemelte, nagyon 
büszke a társulatra, akik méltó módon képviselik a 
várost világszerte. A Kodály rendkívül sikeres évadot 
zárt: Debrecenben húsz bérletes hangversenyt ad-
tak és több mint negyvenszer léptek fel külföldön. n

O MEgSzÉPÜL Az ISKoLA. Megkötötte az ön-
kormányzat a közbeszerzésen nyertes DH-Szerviz 
Kft.-vel a szerződést a Lilla Téri Általános Iskola 
épületének energetikai korszerűsítésére. Több mint 
kétszáz millió forintból újtják fel az 56 éves épüle-
tet; a munka nagy részével nyáron végeznek. n

O FELúJíToTTáK a Böszörményi úti orvosi rende-
lőt is az Új Főnix Terv észeként. A programban 14 
orvosi rendelőnek helyet adó épület korszerűsítését 
vállalta az önkormányzat, ezzel a hatodik épület 
készült el – nyilatkozta Széles Diána. Az alpolgár-
mester kiemelte: minden városrészben szeretnék 
a rendelőket korszerűsíteni, hogy a lehető legmo-
dernebb körülmények között tudják igénybe venni a 
debreceniek az egészségügyi alapellátást. n

O IDÉn MáSoDSzor osztották ki a Debreceni 
Tankerületi Központ Nemzedékek Jövőjéért díjait. 
A pedagógusnapi ünnepségen most először egy 
közéleti személyiség, Kósa Lajos országgyűlési 
képviselő is átvehette az elismerést. n

O AgorA IroDAHáz. Tavaly szeptemberben dön-
tött úgy a városi közgyűlés, hogy a debreceni szék-
helyű  Dryvit Profi Kft. vásárolhatja meg Debrecen 
önkormányzatától azt a Barna utcai telket, melyen 
egy több mint tizenöt éve bezárt, használhatatlan 
bölcsődeépület állt. A cég itt, a Nyugati kiskörút 
mentén két ütemben 15 ezer négyzetméteres iroda-
házat épít. n

O KÖnYVEKKEL telt meg a Csapó utcai sétá-
lóövezet. Olvasóliget, beszélgetések, dedikálá-
sok és egyéb könyves programok várták a deb-
recenieket június 6. és 10. között a 89. Ünnepi 
Könyvhéten, s a hozzá immár 17. alkalommal 
kapcsolódó a Gyermekkönyvnapokon. n











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

O Június 1–29., minden hétköz-
nap, 18 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O  Június 14., csütörtök, 9 óra
magyar Sajtófotó kiállítás a 
Kölcsey Központban. 

O Június 14., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció. máskép(p) a 
szeretetről. előadás a Méliusz 
Központi Könyvtárban.

O Június 14., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O  Június 15., péntek
grand tour: 6 romantikus mű 
merényi dávid kortárs festőmű-
vész kiállítása a Hal Köz Galériá-
ban. Megtekinthető július 21-éig.

O  Június 15., péntek, 9 óra
vizsgaremek. a kós károly 
művészeti Szakgimnázium 
kiállítása a Kölcsey Központban. 
Megtekinthető június 24-éig.

O Június 15., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Június 15., péntek, 18 óra
kipakolás kiállításmegnyitó a 
Modemben.

O Június 16., szombat, 10 óra
nyitott műhely. évzáró nap a 
Belvárosi Alkotóműhelyben.

O Június 16., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 16., szombat, 15 óra
mesés (b)irodalom című idő-
szaki kiállítás megnyitója a Déri 
Múzeumban.

O Június 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Június 16., szombat, 17 óra
apák napja. Szaunaprogramok 
a Hotel Lyciumban.

O Június 16., szombat, 19 óra
éjszakai fürdőzés az Élményfür-
dőben.

O Június 16–30.
aquaticum nyár az Élményfür-
dőben.

O Június 17., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: mi fán 
terem? ismeretterjesztő foglal-
kozás az Agórában.

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

O Június 18., hétfő, 17 óra
impressziók. monet-tól van 
goghig, matisse-tól Warholig 
kiállításmegnyitó a Modemben. 
Megtekinthető szept. 23-áig.

O Június 18., hétfő, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
centrál Színház: Házassági lec-
kék középhaladóknak (vígjáték 
egy részben). Esőnap: június 20.

O Június 19., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Június 19., kedd, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
centrál Színház: Házassági lec-
kék középhaladóknak (vígjáték 
egy részben) Esőnap: június 20.

O Június 19–29.
alkotó nyugdíjasok kiállítása a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Június 20–22.
2. pad utcafesztivál a Batthyány 
sétálóutcán.

O Június 20., szerda, 9.30
ringató. családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Június 20., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Június 20., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a 

Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárá-
ban.

O Június 20., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Június 20., szerda, 17 óra
műhelytitkok, 9. a debreceni új 
fotóműhely kiállítása a Méliusz 
Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Június 21., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Június 21., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Június 21., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció. máskép(p) a 
szeretetről. előadás a Méliusz 
Központi Könyvtárban.

O Június 21., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O Június 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 21., csütörtök, 18 óra
kerekasztal-beszélgetés 
madácsy fekete lyuk című kiál-
lításáról a Modemben.

O Június 22., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja. olvasókör 
gyerekeknek a Méliusz Könyvtár-
ban. Szünidei rajzfilmvetítés a 
Gyermekrészlegen.

O Június 22., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O FRöccS ToRoNy. Ismét fehér- és 
habzóborfesztivált rendeznek a 
kedvelt nagyerdei szórakozóhelyen
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O Június 22., péntek, 17 óra
melódiák táncritmusban a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Június 22., péntek, 18 óra
megrakjuk a tüzet. a motolla 
egyesület programja a Zeleméri 
templomromnál.

O Június 23., szombat
múzeumok éjszakája a múzeumi 
negyedben. Részletes programok 
lapunk 8–9. oldalán.

O  Június 23., szombat
a vikingek előtt... Harci áldozat 
a mocsárból. időszaki kiállítás a 
Déri Múzeumban. Megtekinthető 
október 14-éig.

O Június 23., szombat, 10 óra
varrjunk a szabadban. Bokréta 
Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi 
Díszítőművészeti Kör közös sza-
badtéri rendezvénye a Csapókerti 
Református Templom kertjében.

O Június 23., szombat, 10 óra
futballpálya avató kupa. város-
részek közötti futballkupa az 
Ondódi Közösségi Házban.

O Június 23., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 23., szombat, 15 óra
XiX. tűztánc ifjúsági táncfeszti-
vál és ifjúsági találkozó a Süveg 
utcán.

O Június 23., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 23., szombat, 17 óra
kerekasztal-beszélgetés az al-
földi századfordulós-szecesszi-
ós építészet jelenéről a Méliusz 
Könyvtárban.

O Június 24., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Június 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Június 24., vasárnap, 17 óra
jótékonysági hangverseny. a 
canto armonico énekegyüttes 
francia barokk estje a Reformá-
tus Kistemplomban.

O Június 25., hétfő, 9 óra
regionális magyar népdalver-
seny a Belvárosi K. Házban.

O Június 25., hétfő, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
kultúrbrigád – átrium film-
Színház: egy, kettő, három (víg-
játék egy részben, valós időben). 
Esőnap: június 27.

O Június 26., kedd, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Június 26., kedd, 16 óra
játsszunk együtt. társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

O Június 26., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Június 26., kedd, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 

kultúrbrigád – átrium film-
Színház: egy, kettő, három (víg-
játék egy részben, valós időben). 
Esőnap: június 27.

O  Június 27., szerda
matl péter kárpátaljai szobrász-
művész kiállítása a Belvárosi 
Galériában. 

O Június 27., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Június 27., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi 
Emlékkönyvtárban. 

O Június 27., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Június 28., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Június 28., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Június 28., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O Június 28., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 29., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O  Június 29., péntek, 10 óra
Szünidei rajzfilmvetítés a 
méliusz könyvtárban.

O  Június 29., péntek, 10 óra
vászonra örökítve a sík világa. 
kiállítás a Kölcsey Központban. 
Megtekinthető július 29-éig.

O Június 29., péntek, 15 óra
drogellenes világnap a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Június 29., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Június 29., péntek, 20 óra
rakonczai piano est. koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 29., péntek, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
pécsi balett: carmen (táncjáték 
két részben). Esőnap: június 30.

JáTSSZUNK EGyüTT! Minden korosztályt vár a társasjáték klub a Méliusz Könyv-
tárban nyáron is.
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O Június 30., szombat, 9 óra
kerékpár túra a kráter-tóhoz. 
Indulás az Ondódi Közösségi 
Háztól.

O Június 30., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban ill. a Hotel 
Lyciumban.

O Július 1–31.
aquaticum nyár az Élményfür-
dőben.

O Július 1., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Július 1., vasárnap, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
játékszín – tg production: 
kellemes húsvéti ünnepeket 
(komédia két részben). Esőnap: 
június 27.

O Július 2., hétfő, 14 óra
kulturális örökségeink. a város-
védő- és Szépítő egyesület vetí-
tett-képes előadása a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Július 2., hétfő, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
játékszín – tg production: 
kellemes húsvéti ünnepeket 
(komédia két részben). Esőnap: 
június 27.

O Július 2–31., minden hétköz-
nap, 18 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Július 3., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Július 4., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Július 4., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a 
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárá-
ban.

O Július 4., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
ban.

O Július 4–8.
bartók béla nemzetközi kó-
rusverseny és folklórfesztivál. 

Helyszín: Napközben a Kölcsey 
Központban zajlanak a versenyek, 
esténként pedig a Déri Múzeum 
parkjában.

O Július 5., csütörtök, 10 óra
játsszunk együtt! társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

O Július 5., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 5., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Július 5., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Július 5., csütörtök, 18 óra
funky donots. koncert a Mo-
demben.

O Július 6., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja. olvasó-
kör a Méliusz Józsai Fiókkönyv-
tárában.

O Július 6., péntek, 10 óra
Szünidei rajzfilmvetítés a 
méliusz könyvtárban.
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O Július 6., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Július 6–7., 15 óra
fröccs torony - ii. fehér és 
habzóbor fesztivál a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Július 6–7., 16 óra
debreceni mézeskalácsos na-
pok a Déri téren.

O Július 7–8., 10.30
kölyöklabor hétvége: tartsd 
hidegen! ismeretterjesztő prog-
ram az Agórában.

O Július 7., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 7., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban, ill. a Hotel 
Lyciumban.

O Július 8., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Július 8., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Július 9., hétfő, 14 óra
a nyár veszélyei. egészségügyi 
előadás vetítéssel a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Július 9., hétfő, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 

játékszín: Hazudj inkább, ked-
vesem! (bűnügyi komédia két 
részben). Esőnap: július 10.

O Július 10., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Július 11., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Július 11., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Július 11., szerda, 10 óra
kakaó-klub. Szünidei kézműves 
klub a Méliusz Petőfi Emlék-
könyvtárában.

O Július 11., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
ban.

O Július 12., csütörtök, 10 óra
játsszunk együtt! társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

O Július 12., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 12., csütörtök, 16 óra
női nap az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Július 12., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Július 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Július 13., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 13., péntek, 10 óra
Szünidei rajzfilmvetítés a 
méliusz könyvtárban.

O Július 13., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Július 14., szombat, 14 óra
aqua manó party az Élményfür-
dőben.

O Július 14., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 

Aquaticumban ill. a Hotel 
Lyciumban.

O Július 14., szombat, 18 óra
butiq XXl-campus Warm up. 
koncert a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O Július 15–23.
zenés esték. Hangversenysoro-
zat a Nagyerdőn.

O Július 15., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Július 16., hétfő, 14 óra
nyári vegyes dalok. dalok, ver-
sek a Belvárosi K. Házban.

O Július 16., hétfő, 14 óra
a józsai könyvtár olvasóköré-
nek foglalkozása.

O Július 17., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Július 17., kedd, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
l’art pour l’art társulat: l’art 
pour nyár (esőhelyszín: Kölcsey 
Központ)

O Július 18., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Köz-
ponti Fiókkönyvtárában.

O Július 18., szerda, 10 óra
Szünidei kézműves klub a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Július 18., szerda, 10 óra
nyárfaló. Szünidei családi ma-
tiné mesével, játékkal a Méliusz 
Könyvtárban.

O Július 18., szerda, 14 óra
campus fesztivál 0. nap a Nagy-
erdei Parkban.

O Július 18., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Július 18., szerda, 17 óra
Homokkerti nyári ízek. ételkós-
tolás a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Július 19., csütörtök
campus fesztivál 1. nap a Nagy-
erdei Parkban.

O Július 19., csütörtök, 10 óra
játsszunk együtt! társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

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

O MÉg LáTHATÓ  
TárLAToK
Fátyolsáv fények, csurranó 
színek – Modem földszint, 
augusztus 26-áig
Mesés (b)irodalom – Déri 
Múzeum, december 31-éig
Fekete lyuk – Modem, július 
29-éig
Balán Éva festőművész 
kiállítása – Méliusz Benedek 
Elek Fiókkönyvtár, szeptember 
7-éig
A Festőtanoda és a Med-
gyessy-kör kiállítása – 
Újkerti Közösségi Ház, július 
27-éig
Vándorkiállítás Lévay Péter 
fotóiból és Sipos Milán ger-
gely fotókiállítása – Józsai 
Közösségi Ház, július 31-éig



O Július 19., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 19., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Július 19., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Július 20., péntek
campus fesztivál 2. nap a Nagy-
erdei Parkban.

O Július 20., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 20., péntek, 10 óra
Szünidei rajzfilmvetítés a 
méliusz könyvtárban.

O Július 20., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Július 21., szombat
campus fesztivál 3. nap a Nagy-
erdei Parkban.

O Július 21., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 21., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban ill. a Hotel 
Lyciumban.

O Július 22., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Július 22., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Július 22., vasárnap, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
thália Színház: premierajándék 
(bohózat két részben). Esőnap: 
július 24.

O Július 23., hétfő
kortárs zenei énekverseny pet-
rovics emil emlékére a DE Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Július 23., hétfő, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
thália Színház: premierajándék 
(bohózat két részben). Esőnap: 
július 24.

O Július 24., kedd, 14 óra
kézműves foglalkozás 14-99 

éves korig a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Július 24., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Július 24., kedd, 19 óra
kodály zoltán ifjúsági világze-
nekar hangversenye a Kölcsey 
Központban.

O Július 25., szerda, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Július 25., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Július 25., szerda, 10 óra
nyárfaló. Szünidei családi mati-
né a Méliusz Könyvtárban.

O Július 25., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Július 26., csütörtök, 10 óra
játsszunk együtt! társasjáték 
klub a Méliusz Könyvtárban.

O Július 26., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 26., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Július 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Július 27., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja. olvasókör 
a Méliusz Könyvtárban.
Szünidei rajzfilmvetítés a 
méliusz könyvtárban.

O Július 27., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Július 27., péntek, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
budapesti operettszínház: a 
chichagói hercegnő (jazzoperett 
két részben). Esőnap: július 29. 
és 30.

O Július 28., szombat, 14 óra
aqua manó party az Élményfür-
dőben.

O Július 28., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Július 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban ill. a Hotel 
Lyciumban.

O Július 28., szombat, 18 óra 
versműhely a Zöld Kilincsben.

O Július 28., szombat, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
budapesti operettszínház: a 
chichagói hercegnő (jazzoperett 
két részben). Esőnap: július 29. 
és 30.

O  Július 29. vasárnap, 16 óra
fekete lyuk kiállítást búcsúzta-
tó felolvasó est a Modemben. 

O Július 29. vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O  Július 31., kedd, 10 óra
virágok ker(e)tben–istók berna-
dett édenkertje. kiállítás a Köl-
csey Központban. Megtekinthető 
szeptember 2-áig.

O Július 31., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Július 31., kedd, 20.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
thália Színház: csoda korban 
élünk (bohózat). Esőnap: aug. 1.

O Augusztus 1–26.
aquaticum nyár az Élményfür-
dőben.

O Augusztus 1–31., minden hét-
köznap, 18 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O AZ állATKERT nyáron is tárt  
kapukkal várja a látogatókat
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi30

A Nemzeti Tehetség Program  
keretében diákjaink a 

„Régmúlt idők építészeti 
emlékeivel” és az organikus 
építészet hagyományos  
anyagaival és kulturális  
örökségével ismerkedtek meg.

A pályázat során a szakma iránt 
elkötelezett és teljesítményeik  
alapján kiemelkedő fiatal építész  
tehetségeknek biztosítunk 
lehetőséget tudásuk bővítésére.
A Debreceni SzC Péchy Mihály 
Építőipari Szakgimnáziuma.

www.dszcpechy.hu

O Augusztus 1., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 1., szerda, 10 óra
nyárfaló. Szünidei családi ma-
tiné mesével, játékkal a Méliusz 
Könyvtárban.

O Augusztus 1., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Augusztus 2., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 2., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Augusztus 2., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 3., péntek, 10 óra
könyvmolyok klubja a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 3., péntek, 10 óra
Szünidei rajzfilmvetítés a 
méliusz könyvtárban.

O Augusztus 3., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Augusztus 4., szombat, 10 óra
gamer show debrecen 2018 a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Augusztus 4–5., 10.30
kölyöklabor hétvége: étkezz 
okosan! ismeretterjesztő prog-
ram az Agórában.

O Augusztus 4., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdő-
ben.

O Augusztus 4., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban ill. a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 5., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Augusztus 7., kedd, 14 óra
kézműves foglalkozás 14-99 
éves korig a Méliusz Könyvtár-
ban.

O Augusztus 7., kedd, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
budapesti operettszínház 
– duda éva társulat: frida 
(musical két részben). Esőnap: 
augusztus 8.

O Augusztus 8–17.
klasszikus gitárosok debreceni 
találkozója a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Augusztus 8., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
ban.

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

O Augusztus 9., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

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
Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

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

O Augusztus 12., vasárnap, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
experidance production: 
gyöngyhajúlány balladája (mu-
sical két részben)

O Augusztus 13., hétfő, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
manna produkció – orlai pro-
dukciós iroda: francia rúdugrás 
(szextett két részben). Esőnap: 
augusztus 14.

NyáRoN IS KíNál szaunaprogramokat 
az Aquaticum és a Hotel lycium
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Világhírű tudósról forgatott filmet 
a Médiacentrum Debrecen

A magyar természetvédelem egyik kiemelkedő, meghatározó alakjáról készített 
filmet a Médiacentrum Debrecen stábja. Aradi Csabát egész életében csupán 
egy cél vezérelte: a Hortobágy szeretete, annak védelmezése. Az ő nevéhez kötő-
dik a Hortobágyi Nemzeti Park mai, területi nagyságának kialakítása, a világörök-
ségi besorolás, az a sok-sok látnivaló, melynek eredménye, hogy ma ugyanaz a 
látkép fogadja a látogatót, mint évszázadokkal ezelőtt. 

Az egyórás portréfilmből egy egészen különleges személyiséget ismerhetnek 
meg a nézők, illetve a film képi világán keresztül közelebb kerülhetnek ahhoz a 
különleges természeti csodához is, amit fáradhatatlan munkájával mentett meg 
és újított meg Aradi Csaba.      

Szent-Györgyi Albert életéről készített 
filmet a Médiacentrum Debrecen 
stábja. A Nobel-díjas tudós életét be-
mutató dokumentumfilm forgatását 
még tavaly október közepén kezdték 
el; az alkotók az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, Budapesten és Szegeden 
kutattak a tudós emlékei után.

Ahogy tisztelői méltatják, 
Szent-Györgyi valamiféle végső 
egységet keresett, filozófus és tudós 

volt, aki a természettudomány, a filozófia, az erkölcsi kérdés és a szépség kapcsolatát, ennek ideológiáját 
is megteremtette. 

– Költő is volt, fantasztikus 
versei vannak, amelyben mindig 
azt fejezi ki, hogy az emberi 
jóságnál nincs előrébb való az 
életben –  nyilatkozta Vojtkó 
Ferenc forgatókönyvíró-rendező, 
aki arra törekedett, hogy a nézők ne csak a tudóst, hanem az embert is 
megismerhessék az 50 perces alkotásból. 

A film vágója, Kapusi József is alaposan elmélyedt Szent-Györgyi professzor világában. 
– Nagyon sokat olvastam róla, az élettörténetéről, az amerikai dolgairól – magyarázta a Média-

centrum munkatársa.
Az alkotás díszbemuta-

tóját Budapesten, a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Székházában tartották. A 
filmmel hamarosan a DTV 
műsorában is találkozhatnak 
a nézők, emellett a Duna 
Televízióban és az Echo 
TV-ben is vetítik majd.

A világhírű magyar tudós Ame-
rikában, Woods Hole temetőjé-
ben nyugszik. Sírfelirata lett a 
róla szóló film címe: csodálattal 
és hálával. 
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Portréfilm Aradi Csabáról

A Nemzeti Tehetség Program  
keretében diákjaink a 

„Régmúlt idők építészeti 
emlékeivel” és az organikus 
építészet hagyományos  
anyagaival és kulturális  
örökségével ismerkedtek meg.

A pályázat során a szakma iránt 
elkötelezett és teljesítményeik  
alapján kiemelkedő fiatal építész  
tehetségeknek biztosítunk 
lehetőséget tudásuk bővítésére.
A Debreceni SzC Péchy Mihály 
Építőipari Szakgimnáziuma.

www.dszcpechy.hu
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a Campus Fesztivál túlmutat 
a zenei programokon

CAMPuS FESzTIVáL 

július 18. és 22. között!

A Campus sikerét évről évre a helyszín és a 
város adottságai is nagyban erősítik.  
A Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony 
környezete páratlan a hazai fesztivál-
piacon. A látogatók visszajelzései és a 
közvélemény-kutatások alapján, a színes 
programkínálat mellett a helyszín színvo-
nalas kialakítása, a biztonságos nagyerdei 
környezet végez az elégedettségi mutatók 
élén. Ez Debrecen regionális turisztikai 
központ szerepét erősíti, amit alátámaszt, 
hogy a debreceni szálláskeresések nagy 
százaléka irányul a fesztiválidőszakra; ez az 
egyik legkeresettebb úti cél minden évben 
Debrecenben. A közeljövőben megvalósuló 
nagyerdei turisztikai fejlesztések a feszti-
válnak további infrastrukturális lehetősé-
geket, a fesztivál kapcsán a városba érkezők 

Áprilisban nemzetközi szintű elis-
merésben részesült, az EFFE (Europe 
for Festivals, Festivals for Europe) a 
legmagasabb szintű minősítést adta a 
debreceni rendezvénynek. 

A Campus Fesztivál a statisztikái 
és eredményei alapján bekerült az öt 
leglátogatottabb magyar könnyűzenei 
fesztivál közé, decemberben pedig 
felkerült a Google 2017-es keresési 
trendek toplistájára, „Az év esemé-
nyei” kategória tizedik helyére.

A Campus Fesztivál túlmutat a 
zenei programokon. A 2030-ig 
elkészült városi kulturális stra-
tégiában nagy szerephez jut a 
fesztivál, mely Debrecen egyik 
legerősebb kulturális márkája.

számára pedig bővülő 
szórakozási lehetősé-
get, nagyobb vonzerőt 
jelentenek majd.

Idén is a minőségi 
program megszervezé-
se a cél és fő szempont, 
hogy még jobb és komfortosabb legyen a 
Campus szolgáltatások terén.

Ami a programokat illeti, a marok-
kói–holland DJ-producer R3hab, a drum 
and bass koronázatlan királya. Sigma és 
a Téglás Zoli vezette kaliforniai hardcore/
punk Ignite is Debrecenbe érkezik. A négy- 
napos rendezvény legnagyobb sztár-
vendége pedig az amerikai hiphop/R&B 
énekes, dalszerző, producer Akon lesz! 
Kiemelt jubileumi műsorral készül Ákos, a 
Tankcsapda és Lovasi András is. Jön Majka 
& Curtis, a Punnany Massif, Kowalsky meg 
a Vega, Szabó Balázs Bandája, Akkezdet 
Phiai, a Brains: idén 
rekordszámú, több 
mint kétszáz 
hazai koncert 
várható.

Új helyszínen 
az Egyetem tér
A hazai fesztiválkínálatban a 
Campus Fesztivál – a családias 
jelleg mellett – a Debreceni Egye-
tem jelenléte miatt is egyedi.

Idén 11. alkalommal vesz részt 
saját helyszínnel és színpaddal 
a Debreceni Egyetem a Cam-
puson. Az Egyetem tér a főbe-
járat közelében minden évben 
a leglátogatottabb nappali 
rendezvényhelyszín.

Idén 15 faházban 35 külön-
böző standon mutatkoznak be 
az egyetemi közösségek – már 
a nulladik naptól. A résztvevők 
kiválasztása folyamatban van 
a jelentkezők közül a legjobb 
és legérdekesebb ötletekkel 
pályázó intézményi egységek 
jelenhetnek meg a Campuson.

A standok mellett minden 
délutántól hajnalig kínál prog-
ramokat az egyetemi színpad: 

a Tálentum sávban fiatal 
zenekarok, művészek 

mutatkoznak be, 
az Aud Max sávban 

Zacher Gáborral, Cser-
nus Imrével és a Mi kis 

falunk színészeivel lehet 
találkozni. Lesz Dumaszínház, 
esténként pedig igazi zenei 
stíluskavalkád várható: a jazz-
től a retrón át a rockig min-
den, ami jó zene.

www.campusfesztival.hu
www.facebook.com/campusfesztival

A Campus Fesztivál tavaly rekordszámú 
közönséget, 105 ezer látogatót vonzott 
Debrecenbe és úgy tűnik ez a felfokozott ér-
deklődés még a fesztiválszezon után sem állt 
le. 2017 végén háromszorosára emelkedett 
az elővételben megvásárolt 2018-as bérletek 
száma, ez példátlan adat a 10 éves fesztivál 
működése során. 
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Július elején ismét énekszóval telnek meg Debrecen 
terei: 12 ország 21 kórusa verseng a Bartók Béla 
Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál Nagydí-
jáért, július 5. és 8. között.

A versenyek a Kölcsey Központban zajlanak, estén-
ként pedig a Déri Múzeum parkját veszik birtokba a 
kórusok, hogy ízelítőt adjanak hazájuk népi hagyomá-
nyaiból. Szabadidejükben az énekesek utcai megle-
petéskoncertekkel és jótékonysági hangversenyekkel 
kedveskednek, vasárnap délelőtt pedig a liturgiák 
menetét színesítik a város templomaiban.

A Debreceni Mézeskalácsos Napok programjaival 
összefogásban, a Déri téren helyi kézműves termékek 

Kórusverseny és folklórfesztivál 

és ételek vására, folklórelőadások és gyermekprogra-
mok, a Modemben zenés képzőművészeti találkozó és 
tematikus tárlatvezetés, a Kölcsey Központban pedig 
szakmai rendezvények várják az érdeklődőket.

A nyitó díszhangversenyt július 5-én 20 órától tart-
ják a Kölcsey Központban, Debrecen felkérésére írott 
oratorikus és kórusművek ősbemutatóival, a legkivá-
lóbb hazai előadók tolmácsolásában. Július 6-án, a 
folklórfesztivál keretein belül, a Déri téren a Fölszál-
lott a páva televíziós vetélkedő debreceni együttesei-
nek gálaműsorát láthatjuk, július 8-án pedig 14 órától 
veszi kezdetét a nagydíjas verseny, melyet az MR3 
Bartók Rádió élő adásban közvetít.

O MEgrAKJuK A TÜzET. 
A Motolla Egyesület hagyo-
mányos Szent Iván-i alkal-
mát június 22-én, pénteken 
18 órától tartja a Zeleméri 
templomromnál (Hajdúbö-
szörmény-Bodaszőlő). A prog-
ram része lesz Szent Iván-i 
hosszú ének tanulása Bárdosi 
Ildikóval és Molnár Miklós-
sal; tűzrakás és -gyújtás, 
füstölés, Szent Iván-i mese 
és tűzugrás a rozsnyói Badin 
Ádámmal, tűzkerékgurítás, 
virrasztás. n

O TűzTánC SzEnT IVán 
ÉJJELÉn. Ismét látványos 
rendezvények helyszíne lesz 
a Süveg utca a Csapókerti 
Közösségi Háznál: június 23-
án 15 órakor kezdődik a  
XIX. Tűztánc Ifjúsági Tánc-
fesztivál és Ifjúsági Találko-
zó. 15.30 és 22 óra között 
néptáncegyüttesek lépnek 
színpadra, az érdeklődőket 
kézműves játszóházak várják 
Szent Iván jegyében, s lesz 
tánctanítás és utcaszínházi 
előadás is. 22 órakor érkezik 
el a tüzes produkciók ideje 
Szent Iván-éjjeli tűzgyújtás-
sal és tűzugrással. Éjféltől 
hajnal 4-ig pedig táncház 
várja a közönséget a közös-
ségi ház nagytermében.  
A programok fő szervezője 
a Főnix Gyermek- és Ifjúsági 
Néptáncegyüttes. n

O KárPáTALJA egyik legjelen-
tősebb kortárs művésze hozza el 
alkotásait Debrecenbe. Matl Péter 
kiállítását Galánfi András Kos-
suth-díjas népművész, fafaragó 
nyitja meg a Belvárosi Galériában: 
Szent László napján, június 27-én. 
Az alkotó legkedvesebb témája a 
család, valamint azoknak az ősi 
ornamentikáknak a megformálá-
sa, amelyek szorosan kötődnek a 
magyarság kultúrájához. Ezeket 
a motívumokat tudatosan építi 
be alkotásaiba. Tárlata augusztus 
24-ig tekinthető meg, hétközna-
pokon 10–18 óráig. (Az épület 
zárása miatt augusztus 3–9-ig a 
tárlat nem látogatható.) n
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Fergeteges évadzáró koncertekkel búcsúztatta az idei szezont a 
Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus. Rendkívül sikeres évet 
tudhatnak maguk mögött; folyamatosan teltházas hangver-
senyeiken egyre több pótszékre van szükség. Június 8-án 
hivatalosan is lezárták az évet a Hal közben, de a nyári szünet 
után színes, izgalmas programokkal várják a közönséget újra kon-
certjeiken, olyan kiváló művészekkel, mint Vásáry Tamás, Peter 
Broadbent, Henry Hao-An Cheng, Rost Andrea, Miklósa Erika vagy 
Kelemen Barnabás. Vendégeik lesznek a Budapesti Fesztiválzene-
kar kamaraegyüttese, a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Savaria 
Barokk Zenekar és a Miskolci Szimfonikus Zenekar is. Az Orosz 
Zenei Fesztivál keretein belül két hangversenyük lesz a Debreceni 
Nagytemplomban és a Kölcsey Központban. A 2018/2019-es 
évad bérleteiről, részletes programjairól, árairól, illetve jegy- és 
bérletvásárlási lehetőségeiről az újság középső oldalain találnak 
tájékoztatót. 
További információk: www.kodalyfilharmonia.hu n

Küszöbön az új évad

Újabb, különleges kiállítás várja idén a Múzeumok 
éjszakájának látogatóit a Déri Múzeumban. A Vikin-
gek előtt… – Harci áldozat a mocsárból című tárlat 
Dániából, az aarhusi Moesgaard Múzeum gyűjtemé-
nyéből érkezik. 

Illerup Ådal magyarul az Illerup folyó völgye, 
Skandinávia római vaskorának talán leghíresebb ré-
gészeti lelőhelye.  Kr. u. 205-ben, Germania Provincia 
északi határán túl egy római fegyverekkel felszerelt, 
római zsoldban álló sereg indult portyázni, de a helyi 
vaskori hadurak csapata véres ütközetben legyőzte a 
betolakodókat. 

A látogatók nemcsak a tárgyi bizonyítékokat 
láthatják majd, de bepillanthatnak a hatalmas csata 
forgatagába is, egy látványos animációs film segít-
ségével. 

Ugyancsak a Múzeumok éjszakáján találkozhat a 
nagyközönség először a Derecske közelében feltárt 
leletekkel. A szarmata síregyüttesben egy felnőtt 
férfi és egy nő, valamint két gyermek maradványai 
pihentek. A leletet nemcsak a szarmatáknál nem 
mindennapos családi temetkezés rítusa teszi külön-
legessé, hanem a sírba helyezett ezüst pénzérmék is. 
A restaurált fémleleteket csak június 23-án tekinthe-
tik meg a látogatók.

Áldozat a hadak 
istenének
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Ezekben a hetekben a szokásostól eltérő módon várják 
a közönséget a kulturális és közművelődési, közösségi 
intézmények. Íme a Debreceni Művelődési Központ nyá-
ri nyitva tartási rendje. 

O belvároSi közöSSégi Ház
Június–július: hétköznapokon 9–18 óra. Augusztus 
3–9.: zárva. Augusztusban hétköznapokon: 9–17 óra.
O újkerti közöSSégi Ház
Június 18.–július 27., h.–p.: 8–16 óra. Hétvégén zárva. 
Július 30.–augusztus 17.: zárva. Augusztus 21.–szept-
ember 7., h.–p.: 8–16 óra
O Homokkerti közöSSégi Ház
Július–augusztus: hétfőtől péntekig 9–17 óra, ill. ren-
dezvények esetén ettől eltérő időpontban. Augusz-
tus 6–20. között: zárva.
O cSapókerti közöSSégi Ház 
Június: h.: 12–20 óra; kedd–péntek: 8–21 óra. Július–
augusztus: sze., p.: 8–18. óra; hétfő, kedd, csüt.: 8–16 óra
O józSai közöSSégi Ház
Július 1.–augusztus 20. között h.–p.: 10–18 óra. Zárva: 
augusztus 21–31.
O kiSmacSi közöSSégi Ház
Június 18.–augusztus 10., 8–16 óra. Augusztus 11–26.: 
zárva. Augusztus 27–31., 8–16 óra.

Nyáron is nyitva

O nagymacSi közöSSégi Ház
Július–augusztus: hétfőtől péntekig 9–17, ill. rendez-
vények esetén ettől eltérő időpontban is. Augusztus 
6–20.: zárva.
O ondódi közöSSégi Ház
Június: k., sze., p.: 14–18 óra; cs.: 14–20 óra
Július–augusztusban: k.–p.: 12–16 óra. Augusztus 
21–24.: zárva. 
O tímárHáz – kézműveSek Háza
Június 25-éig: kedd–péntek: 10–17 óra. Június 25-
étől: hétfő–péntek: 8–16 óra. Szombat, vasárnap 
zárva. Augusztus 15-étől zárva. 

O NyáRoN A DEbREcENI KöNyVTáRAK nem zárnak be, 
hanem az esztendő első felében megszokott szolgálta-
tásokkal és nyitva tartás szerint várják az olvasókat, a 
könyvbarátokat.
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Európai évadként hirdeti meg a Csokonai Színház 
a 2018/2019-es szezont, melyben magyar, svéd, 
francia, lengyel, brit, svájci és ukrán szerzők, illetve 
osztrák és olasz zeneszerzők is helyet kapnak, s olyan 
darabok, melyeket a debreceniek eddig még egyál-
talán nem, vagy túl régen láthattak. 

A Bonnie & Clyde című Broadway-musical (a Sza-
bad Tér Színházzal együttműködésben) a budapesti 
nyári színházi bemutató után itt kerül először színre. 
Szintén magyarországi ősbemutató lesz a KLIM mű-
vésznéven alkotó Klimenko A bűn paradoxonai, avagy 
az Apokalipszis magányos lovasai című műve. Vissza-
tér Debrecenbe Adélaïde Pralon, aki francia bohózat 
királyának életművét írja át Feydeau, avagy egy próba 
története címmel. A legfiatalabbakat szólítja meg 
Mikó Csaba a Mátyás király-emlékévhez kapcsolódó-
an írt zenés történelmi mesejátékkal. Láthatjuk Max 
Frisch Biedermann és a gyújtogatók című példázatát, 
August Strindberg Júlia kisasszonyát (Jeles András 
rendezésében) és Andrzej Saramonowicz Tesztoszte-
ron című vígjátékát is. A stúdiószínházban a Minta-

Lesz mit nézni!

Az újdonságok mellett műsoron marad a Három nővér, 
az Idióta, az oszkár és Rózsa mami, a Ha álom az élet és a 
Macskajáték is.  

Műsoron marad a nagy sikerű Három nővér

pinty című monodrámát Oláh Zsuzsa főszereplésével 
láthatjuk, s természetesen lesz Deszka is áprilisban, 
illetve még idén októberben MagdaFeszt is!)

A 20. század egyik emblematikus drámaírója, 
Sarah Kane műve is színpadra kerül Szétbombázva 
címmel, a 28 éves korában tragikus körülmények 
között elhunyt szerző halálának 20. évfordulóján. 

A modern és klasszikus művek (Tracy Letts:  
Augusztus Oklahomában, Shakespeare: Lear király) 
mellett találkozhatunk Mozart vígoperájával, a 
Figaro házasságával és Rossini remekével, az Ory 
grófjával. S aminek minden korosztály örülhet: ismét 
láthatjuk A padlást.

Az új évadra a bérleteket augusztus 6-ától vásárol-
hatja meg a közönség.
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

Filmek az Apollóban
Moziműsor

Egy kíméletlen drogháborúban nincsenek szabályok. 
Miután a mexikói kartellek terjeszkedése egyre na-
gyobb méreteket ölt az Egyesült Államokban, Matt 
Graver (Josh Brolin) különleges ügynök újabb külde-
tésre indul. Egy hidegvérű kolumbiai bérgyilkossal, 
Alejandróval (Benicio Del Toro) köt szövetséget: 
a férfit erős bosszúvágy hajtja, a kartell emberei 
ugyanis megölték a családját. Alejandrónak el kell 
rabolnia a hírhedt drogbáró tinilányát, ám a terv 
hamar félresiklik… n

Danny Ocean nagy volt, de nem elég nagy. Három-
szor is összegyűjtötte kora legmenőbb bűnözőit, 
és nagy zsákmánnyal távozott, ám van, aki nála is 
nagyobb ász: a húga, Debbie (Sandra Bullock).  
A ravasz hölgy ezúttal a New York-i Met Gala 
nagyágyúit igyekszik megkopasztani. A bulihoz pedig 
egy tökéletes csapatot próbál összehozni: Cate 
Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, 
Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson és Awkwafina 
is csatlakozik a bandához. n

A filmtörténet egyik legnépszerűbb sorozatának új 
részében visszatérnek a csodák, a kalandok, a ked-
venc szereplők s a már ismert dinoszauruszok is. S 
hogy az izgalmakat fokozzuk, felbukkannak teljesen 
új fajok is, amelyek félelmetesebbek minden eddigi 
őslénynél. Újra láthatjuk kedvenc hőseinket: Chris 
Pratt és Bryce Dallas Howard is itt lesz, valamint 
csatlakozik hozzájuk James Cromwell, s a sorozat 
veteránjai, BD Wong és Jeff Goldblum is. n

Jurassic World: Bukott birodalom

Sicario 2. – A zsoldos

nyári filmkavalkád

Ocean’s 8 – Az évszázad átverése

O KErTÉSz MIHáLY-TErEM
Jún. 14–20., 15.30 Kutyaparádé
Jún. 14–20., 17.30 (20-án 17 órától) Jurrasic World: bukott birodalom
Jún. 14–19., 20 óra Jurrasic World: bukott birodalom
Jún. 20., 19.30 Sir Simon Rattle búcsúkoncertje 
 a berlini Filharmonikusokkal. 
 Élő koncertközvetítés
Jún. 21–27., 15.30 Kutyaparádé
Jún. 21–27., 17.30 Jurrasic World: bukott birodalom
(23-án nincs)
Jún. 21–27., 20 óra Jurrasic World: bukott birodalom
(23-án nincs)
Jún. 23., 18 óra Magos Judit és Demény az Apolló moziban
Jún. 23–24., 13.15 Kutyaparádé
Jún. 28–júl. 4., 15.30 Kutyaparádé
Jún. 30–júl. 1., 13.15 Kutyaparádé
Jún. 28–júl. 4., 17.30 Jurrasic World: bukott birodalom
Jún. 28–júl. 4., 20.15 ocean s 8 – Az évszázad átverése

O SoóS imre-terem
Jún. 14–20., 15.15 Deadpool 2.
Jún. 14–20., 17.45 Szerelembe gurulva
Jún. 16–17., 13.15 Szerelembe gurulva
Jún. 14–20., 19.45 Solo: Egy Star Wars – történet
Jún. 21–27., 18 óra 
(23-án és 24-én 13.30-tól is) Túl szexi lány
Jún. 21–27., 15.45 ocean s 8 – Az évszázad átverése
Jún. 21–27., 20.15 ocean s 8 – Az évszázad átverése
Jún. 28–júl. 4., 16 óra
(30-án és júl.1-én 13.45-től is) Gombos Jim és lukács, a masiniszta
Jún. 28–júl. 4., 18.15 Túl szexi lány
Jún. 28–júl. 4., 20.30 Felelsz vagy mersz

O eéSy alfréd-terem
Jún. 14–20., 15.15 Jurrasic World: bukott birodalom
Jún. 14–20., 18 óra így csajozz egy földönkívülivel
Jún. 14–20., 20.15 
(16-án és 17-én 13.15-től is) Túl szexi lány
Jún. 21–27., 15.15 Szerelembe gurulva
Jún. 21–27., 17.15 Kszi, Simon
Jún. 21–27., 19.45 Gotti
Jún. 28–júl.4., 15.45 
(30-án és júl. 1-én 13.30-tól is) Kszi, Simon
Jún. 28–júl. 4., 18 óra Egy fantasztikus nő
Jún. 28–júl. 4., 20 óra Sicario 2. – A zsoldos
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Megfejtéseiket június 22-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:

Réffi Józsefné, István út 85. 
Karancsi Gáspár, Könyves Tóth K. u. 18/a.

A szinte súlytalan, és szinte láthatatlan szemüvegkereteket 
készítő, hatalmas presztizsű ausztriai Silhouette manufaktúra 
szemüvegeit méltán választja számos híresség, többek között 
II. Erzsébet Nagy-Britannia uralkodója, Brad Pitt, Elton John, 
Patrick Dempsey, Tom Cruise. A Silhouette szemü vegkeretek 
a világűrben is jártak már, több mint 30 alkalommal segítették 
a NASA kutatóit. 

Ezek a szemüvegek fölvéve és ránézésre is olyanok, mint-
ha nem is viselnénk szemüveget. Ugyanakkor első látásra 
prémium minőséget, és presztízst sugallnak.

A debreceni Lézer Magánrendelő látszerész üzletében 
most kiemelt kedvezménnyel juthat Silhouette szemüveghez 
minden érdeklődő. A Silhouette teljes kínálata rendelhető.  
A kedvezmény mértéke igencsak meggyőző.

•	 Silhouette szemüvegkeretek 20% kedvezménnyel 
kaphatók.

•	 Silhouette szemüvegkeretbe rendelt mutifokális 
lencse 40% kedvezménnyel készíttethető.

Ezen felsőkategóriás szemüvegek elkészítése több speciá lis 
vizsgálatot igényel, a dioptria meghatározásán túl. A több-
let vizsgálatok azért kellenek, hogy ne készülhessen olyan 
szemüveg, amelyet viselője nem szívesen hord, vagy kényel-
metlennek tart.

A Lézer Optikában rendelkezésre áll többek között egy 
olyan technológia, amely segít megbecsülni, mennyire okoz-
hat nehézséget, vagy egyáltalán lehetséges-e egy multifokális 
szemüveg megszokása. Speciális vizsgálóeljárás segíti az adott 

SiLhOuette akció a Lézer Optikában
Szemüveg minimál stílusban. presztízs és letisztultság, hivalkodás nélkül.

?

ÖN

Bejelentkezés vizsgálatra:

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
(Kölcsey Központtal átellenben)
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu

A Lézer Magánrendelő a  
Magyar Vöröskereszt tel 

együttműködésben  
 foly tatja tevékenységét,  

és 2013-ban elnyerte  
„Az év támogatója” díjat.

személynek, az adott helyzethez, az adott szemüvegkerethez 
leginkább megfelelő multifokális lencse kiválasztását; és bár-
milyen hihetetlen, sokszor nem a legdrágább szemüveglencse 
a legjobb választás. További speciális vizsgálat szükséges ah-
hoz, hogy a szemüveg összeállítása során pontosan a megfe-
lelő helyzetben legyen elhelyezve a szemü veglencse a szemü-
vegkeretben. Akár 1mm-es vagy annál kisebb eltérés a lencse 
magasságában, dőlésében, ívében megnehezítheti a szemüveg 
megszokását. Amennyiben ezen vizsgálóeljárások egyikéről 
sem szeretne lemondani, úgy a debreceni Lézer Optikát érde-
mes választani a szemüveg elkészítéséhez. 

Szemüveg készítésekor a vizsgálat ingyenes.



42

2018. 
JÚN. 10. – 
AUG. 10.

CAMPUS FESZTIVÁL
SIGMA, AKON, IGNITE, SCOOTE

DEBRECENI NYÁR
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, RÓZSA UTCA, BOR ÉS JAZZ, 
KATONAZENE, KÓRUSVERSENY ÉS FOLKLÓRFESZTIVÁL

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2018. június 10. – 
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: 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
Tavaly több mint 20 ezren voltak kíváncsiak a 
rendezvényre, melynek szervezésében és megva-
lósításában idén is részt vesz Debrecen. A lovas 
hagyományok felelevenítése mellett a július 6. és 
8. között tartott program része lesz a helyi vágta, 
ami egyben a Nemzeti Vágta egyik előfutama. 
A rendezvényen fellép a Csík zenekar, a Parno 
Graszt, az Alma együttes, láthatunk csikósbajnok-
ságot, díjugratót, fogathajtó- és díjlovas-versenye-
ket, huszárokat, pusztaötöst és méneshajtást, s 
megnyitja kapuit a Gyermek Lovasfalu is..

Francia barokk estet tart a debreceni Canto 
Armonico énekegyüttes. Június 24-én 17 órakor 
a Református Kistemplom adnak hangversenyt, 
melyen közreműködik a Canto Armonico Kamara-
zenekar (ifj. Barra Ákos vezetésével.)

A koncerten M. A. Charpentier és M. R. de 
Lalande művei csendülnek fel Deményi Sarolta, 
Gáll Péter és Tóth Donát vezényletével.

A jótékonysági hangverseny bevételét a temp-
lom orgonájának felújítására ajánlják fel. 

Hortobágyi lovasnapok

Jótékonysági hangverseny

Fotó: Campus Fesztivál






