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Itt mindig történik valami
Mitől élhető és szerethető egy város? Mitől mondjuk 
azt, hogy jó hely, és el sem tudjuk képzelni másutt 
az életünket? Attól, hogy dinamikusan fejlődik? Attól, 
hogy erősödik a gazdasága, jó az oktatása és folya-
matosan szépülnek a lakóövezetei? Közbiztonság, 
jó szolgáltatások, repülőtér, gyógyfürdő? Ezek mind 
kellenek a komfortérzetünkhöz, de ezeken kívül még 
másra is szükségünk van. Arra, amiben Debrecen 
elképesztően gazdag: ez a város nagyon sok élményt 
kínál a debrecenieknek. 

Itt mindig vannak programok, mindig van hova 
menni, mit csinálni a szabadidőnkben, munka 
után, a hétvégéken, az ünnepnapokon. Csak el kell 
döntenünk, hol találkozzunk a barátainkkal, isme-
rőseinkkel, mit szeretnénk látni, hallani, kipróbálni, 
megkóstolni, átélni. A kínálat lenyűgözően bőséges; 
januártól decemberig itt mindig történik valami fon-
tos, valami izgalmas. Vonzó és értékes, tartalmas és 
szórakoztató programok sorából válogathatunk. És 
nem csak a belvárosban vagy a Nagyerdőn, hanem a 
szűkebb lakókörnyezetünkben is. Télen ott az advent, 
dalidózunk, farsangozunk, tavasszal részt veszünk a 
virágvasárnapi körmeneten, a nyári hétvégéken fesz-
tiválozunk. Most pedig már nagyon várjuk a folyama-
tos megújulásra képes és évről évre újdonságokkal 
előrukkoló karneváli hetet, azt a látványos, színes 
forgatagot, amikor sok ezer láb egyszerre lép és sok 
ezer szív egyszerre dobban.

Azért, hogy hétről hétre zavartalanul élvez-
zük ezeket a programokat, sokan és nagyon sokat 
dolgoznak  – ezt ezúton is köszönöm nekik! Ahogy 
Önöknek is azt, hogy itt vannak a rendezvényeken, 
magukénak érzik ezeket a programokat, jól érzik 
magukat ebben a városban. Másképp nem is lehetne: 
ez a mi hazánk, ez a mi életünk – mi együtt vagyunk 
ez a város, együtt vagyunk Debrecen!

széles Diána
alpolgármester
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Újdonságokkal is készül  
a Kodály Filharmónia
Szeptember közepéig, október elejéig válthatók nagy-
bérletek a következő szezonra, melyekben ismét 10-10 
(+1 szabadon választható) hangversenyt kínálnak. Az 
évad különlegességeként, Ludwig van Beethoven szü-
letésének 250 éves jubileuma alkalmából felcsendül 
a szerző összes szimfóniája – „a kilencedik” Kobajasi 
Kenicsiro közreműködésével. A Kodály Kórus a cappella 
sorozatát ebben az évadban is különböző társművé-
szetekkel színesíti, s kiváló ven-
dégművészek is fellépnek az 
együttessel. A Kodály Fil-
harmonikusok 3 alkalmas 
kamarasorozatot indít, 
melyeken a közönség 
akár a házimuzsikálás 
élményét is megízlel-
heti. A kamarasoroza-
tokhoz kapcsolódva, egy 
új bérletet is bevezetnek, 
„Mozaik” néven.

Új művészeti munkatársak 
is érkeznek az együttesekhez. 
Kollár Imre vezető karmesterként csatlakozik a Kodály 
Filharmonikusokhoz, első vendégkarmesterként a fiatal 
zeneművész-generáció egyik legsikeresebb tagját, Káli 
Gábort köszöntik, és Kovács László is állandó dirigen-
sük marad. Az új zenekari kamarasorozat Bényi Tibor 
csellóművész-karmester vezetésével indul. ■

Virágos napok  
az Agórában
Láttál-e már virágnaptárt? Melyik növény virága ehető, 
sőt, finom? Vajon mi a közös a magyar zergevirágban, 
kornistárnicsban és a hóvirágban? Hol nem találkoz-
hatunk a világ egyik legelterjedtebb virágfajtájával, a 
százszorszéppel? Augusztus 17. és 20. között rendkívüli 
nyitvatartással és különleges „virágos” programokkal 
várja a látogatókat az Agóra Tudományos Élményközpont. 
Az izgalmas planetáriumi műsorok, látványos kísérleti 
bemutatók és az interaktív játéktér felfedezése mellett 
megismerhetik az érdeklődők a kertek és mezők legszebb 
virágait, maguk is készíthetnek színes virágokat vagy 
virágos medálokat, valamint előadást hallhatnak hazánk 
leghíresebb rózsanemesítőjéről, akinek saját rózsái több-
nyire Magyarország történelmében fontos szerepet játszó 
személyek vagy helyszínek nevét viselik, mint például az 
„Árpád-házi Szent Erzsébet emléke”, vagy a „Szigetvár”. ■

Kóti Árpád bérletet indít 
a Csokonai Színház
A felújítási munkák és a költözés miatt az új évadban át-
alakul a Csokonai Színház bérletrendszere. A változás egyik 
legfontosabb eleme, hogy megszűnik hat nagyszínpadi és 
kamaraszínházi bérlet (Latinovits Zoltán-, Németh László-, 
Lendvay Márton-, Horváth Árpád-, Soós Imre- és Novák 
István-bérletek), és lesz egy új: a Kóti Árpád-bérlet létreho-
zásával, halálának ötödik évfordulóján, Debrecen ikonikus 
színészének állít emléket a teátrum. Szintén újdonság, hogy 
csökken a felnőtt bérletek előadásszáma, és ezzel arányo-
san csökken a bérletek ára is. Továbbra is a Csokonai marad 
a premierek, a Thuróczy pedig a másodpremierek bérlete, és 
változatlanok az ifjúsági és mesebérletek is.

Fontos: a Téri Árpád-bérlet előadásai már nem minden 
esetben pénteki napokon lesznek, ugyanakkor a Csortos 
Gyula-bérlet megtartja szombati kötöttségét.

A bérletvásárlással kapcsolatban Csokonai Színház 
Szervezési Osztályán érdeklődhetnek. A kötött bérletek ára 
nem változik, a szabadbérleteké emelkedik. ■

PANEL
Debrecen és a régió elsősorban paneles technológiá-
val épült lakótelepeit kutatja, vizsgálja a Modem idei 
kiemelt kiállítása. Az egykori keleti blokk városképi 
arculatát mai napig jelentősen meghatározó bérhá-
zak (Magyarországon közel 788 ezer lakás található 
panelépületben; ezekben él a lakosság ötöde) milyen 
hatással vannak társadalmunkra, közösségünkre? 
Vagy akár érzékszerveinkre, gondolkodásmódunk-
ra? Milyen a panel színe, szaga, tapintása? Létezik-e 
lakótelepi/panel identitás, létezik-e olyan fogalom, 
hogy panelség? E kérdésekre próbál választ keresni a 
Modem új, november 17-éig látható tárlata. ■
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Egymást követik a feszti-
válok, a szabadtéri rendez-
vények Debrecenben. Re-
kordokat döntött a Campus, 
látványos előadások hely-
színe a szabadtéri színpad, 
és küszöbön a virágkarnevál 
is. Hogy látja a debreceni 
nyarat a város polgármes-
tere? Milyen programokon 
vesz részt? Miért tartja 
fontosnak a műanyagmen-
tes július kezdeményezést, 
és milyen tanévkezdésre 
számít? papp Lászlóval 
beszélgettünk.

Mi a véleménye a debreceni 
nyárról? Érdemes Debrecenbe 
jönni?
Debrecen vonzerejét tekintve az 
egyik legnagyobb erőssége a 
programkínálata. Ha jól belegon-
dolunk, mindegyik évszak tele van 
eseményekkel, programokkal. Itt 
a tavaszi és az őszi fesztivál, az 
advent és – természetesen – a 
debreceni nyár a Nagyerdei sza-
badtéri játékokkal, a Debrecziner 
Gourmet,  illetve a Campus fesz-
tivállal, a bor- és jazznapokkal, a 

Már építik a Domokos Márton utat

gyerekekkel. Gergő, aki elmúlt 20 
éves, és rendkívül széles az érdek-
lődési köre, még mindig szívesen 
jön velünk közös programokra, 
mindamellett, hogy – természe-
tesen – egyre inkább a barátoké 
a főszerep, ha szórakozásról van 
szó. Kislányunk, Dóri is képes 
szinte mindenért rajongani, ami a 
művészetekhez kötődik. Szoktam 
előadás közben fürkészni az arcát, 
a tekintetét, és mint apának, 
csodálatos érzés látni azt, hogy 
együtt él az előadással; látni a 
rajongást a szemében. A Játék a 
kastélyban első felvonásának vé-
gén aggódva kérdezte: apa, ugye 
még nincs vége? A Campus és a 
virágkarneváli hét pedig két fix 
pont; ezekhez igazítom az egész 
nyári időszak tervezését. Mindket-
tő óriási vonzerővel bír; debrece-
niek tízezrei találkoznak ezeken 
az eseményeken; teljesen kötetlen 
keretek között tudok rengeteg 
emberrel beszélni, találkozni, és 
ez is fontos része számomra a 
programoknak.

A várost járva láthatjuk, hogy 
nemcsak a szórakozásról szól 
az élet. Milyen munkák folynak 
a lakóövezetekben?
Erre csak nagyon hosszan tudnék 
válaszolni; talán egy külön interjú 
keretében szenteljünk ennek teret. 
Az viszont biztos, hogy a fejleszté-
si programokban nincs fesztivál-
szezon. Idén csúcsra van járatva 
a városfejlesztés. Minden nagy 
beruházási programunk megfele-
lően halad. A nemzetközi iskola, a 
Zenede felújítása, a strandfürdő 
fejlesztése, az út- és csomópont-
fejlesztések, a lakótelepek zöld-
területi programjai, a következő 
évi fejlesztéseket megalapozó 
tervezések és még sorolhatnám. 

Debrecen is csatlakozott a 
műanyagmentes júliushoz. 
Miért tartja ezt fontosnak?
Tavasszal csatlakoztunk az Inno-
vációs és Technológiai Minisztéri-
um „Te szedd!” akciójához, azzal a 
kiegészítéssel, hogy „Te szedd, de 

kihagyhatatlan virágkarnevállal. 
Azt hiszem, hogy ezt már meny-
nyiségben nem lehet, illetve nem 
is érdemes fokozni, de – termé-
szetesen – tartalom tekintetében 
mindig lehet újat vagy jobbat 
adni. Ha csak a virágkarneválra 
gondolunk, láthatjuk, mennyire 
más a karneváli hét tematikája, 
programkínálata, mint 2014 előtt. 
Tapasztalhatjuk, milyen nagyszerű 
lehetőséget ad a Nagyerdei Sta-
dion azzal, hogy itt rendezhetjük 
meg Magyarország legnagyobb 
szabadtéri ünnepi gálaműsorát 
augusztus 20-a tiszteletére. Szó-
val a programok sokasága, műfaji 
sokszínűsége és a varázslatos 
környezet alapján  – hiszen a deb-
receni Nagyerdő vagy a belváros 
nem mindennapi hátteret ad a 
programokhoz – kijelenthetjük, 
hogy Debrecen kiemelkedik a 
magyar városok közül.

személy szerint milyen prog-
ramokon fordult meg? Volt, 
ahova a családjával együtt 
tudtak menni?

A debreceni nyár szinte mind-
egyik eseményén ott voltam, ami 
részben a munkámhoz tarto-
zik, másrészt azért a kötelező 
programok után – természetesen 
– a szórakozásé a főszerep. A 
szabadtéri játékok több előadását 
láttuk együtt a feleségemmel és a 

  Debrecen erőssége a programkínálata is
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Lévai Balázs különleges zenei és 
vizuális élményt ígér. Remélem, 
az időjárás kegyes lesz hozzánk, 
és újra 20 ezer ember tud együtt 
örülni és ünnepelni.

amikor a nemzeti ünnepekről 
beszélünk, rendre előkerül 
Debrecen őrváros szerepe is. 
ezt miért tartja fontosnak?
Abban a különleges helyzetben 
van Debrecen, hogy a magyar 
államiságot, amely a történelem 
egyik legidőtállóbb alkotása, a 
Kárpát-medence legnagyobb sza-
bású programsorozatával ünnepli. 
Kiemelt felelősségünk, hogy ennek 
a gondolatisága ne vesszen el a 
karneváli forgatagban. Debre-
cen –  mint őrváros – a nemzeti 
tradíciók hiteles megjelenítője 
a 21. században. Ezt szolgálják 
az augusztus 20-ához kötődő 
debreceni jellegzetességek. A 
nemzeti lobogó felvonása, katonai 
tiszteletadás mellett, az újkenyér 
megáldása és megszentelése 
Debrecen három püspöke által, a 
magyar államiságot szimbolizá-
ló, a Szent Koronát megjelenítő 
gyönyörű virágkocsi. S ezt fogja 
erősíteni a rövidesen elkészülő, ál-
lamalapító Szent István királynak 
emléket állító szoborkompozíció, 
amelyet az ősszel induló Dósa ná-
dor téri felújítás befejezése után 
(sajnos, nem ebben az évben, 
mint ahogy terveztük), 2020-ban 
fogunk felállítani.

Augusztus 20-a után mintha 
hirtelen véget érne a nyár; 
egyre inkább a szeptemberre 
figyelünk. 
Igen, általában ez az érzésünk, 
de a programok ekkor sem érnek 
véget, hiszen a karnevál után 
szinte azonnal kezdődnek a 3x3-
as utcai kosárlabda EB előkészü-
letei, amely az elmúlt évek egyik 
legsikeresebb debreceni és egyben 
nemzetközi sporteseménye lett.  
S, természetesen, kezdődik a 
tanév is, ami most kicsit izgal-
masabb lesz, mint az előzőek 
voltak. Jelentős oktatásfejlesztési 
program zajlik a városban; ennek 
köszönhetően szeptemberben 
megkezdi működését Debrecen új 
oktatási intézménye, a Debreceni 
Nemzetközi Iskola, és gyakor-
latilag ezzel egy időben adjuk 
vissza a diákoknak a kívül és belül 
megújult gyönyörű műemlék épü-
letet, a Debreceni Zenedét. Hiszem 
azt, hogy hűek maradtunk nagy 
elődeinkhez, akik a város jövőjét 
az oktatásban látták. Bölcsődék, 
óvodák, iskolák sorát újítottuk és 
újítjuk fel. A kormánnyal közösen 
pedig egy még nagyobb  jelen-
tőségű fejlesztési programot 
indítottunk, melynek keretében a 
debreceni szakképzés felzárkózik a 
világ élvonalához, és a Debreceni 
Egyetem műszaki képzéseivel új 
lehetőségeket nyitunk a város 
gazdasága számára is. Mi így 
építjük Debrecen jövőjét. ■

inkább ne dobd el!”. Mérhetetlenül 
felháborít, hogy egyes emberek 
szemétlerakónak tekintik a debre-
ceni erdőket és közterületeket, és, 
persze, az önkormányzat köteles-
sége évi tízmilliókért eltakarítani 
az illegálisan lerakott szemetet. 
Ennek nagyrésze háztartási hulla-
dék, és ezen belül nem kis részben 
műanyag. Meglehetősen komoly 
környezeti terhelést jelentenek 
a parkerdőben a fesztiválok is. 
Mindezek miatt kezdeményez-
tem – és az augusztusi közgyűlés 
határozni is fog róla –, hogy elindí-
tunk egy mozgalmat, melynek 
célja az egyszer használatos mű-
anyag termékek teljes visszaszo-
rítása a városban, megelőzendő 
azok közterületre való kikerülését.

Most a karneváli hétre készü-
lünk. Mennyiben lesz más az 
idei, mint a korábbiak?
Méltóan az 50. jubileumi virág-
karneválhoz, még színesebb, még 
gazdagabb programsorozattal 
készülünk, amelyben meglesz a 
helye és szerepe a belvárosnak és 
a Nagyerdőnek is. 18 virágkocsi, 
számos debreceni és – a hazaiak 
mellett – egyre több nemzetközi 
művészeti csoport vesz részt 
a karneváli menetben. Meg-
kóstolhatjuk Debrecen fagyiját, 
megsütik Debrecen kenyerét, lesz 
klasszikusok éjszakája a Kodály 
Filharmóniával és könnyűzenei 
koncertek is. Megnyitja kapuit 
a cseh sörkert a Nagyerdőn, de 
megjelenik a bajor sörök ízvilága 
is. A csúcspont az ünnepi gálaest 
lesz a Nagyerdei stadionban; 

A Régi Városházára is beléphettek a debreceniek 
a Múzeumok Éjszakáján

Nagy bulival zárta 
a tanévet a Rocksuli

  Debrecen erőssége a programkínálata is
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A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi választásának időpontját október 
13-ára tűzte ki. A szavazás vasárnap reggel 6 órától 19 órá-
ig tart.

A választópolgárokat szavazóköri névjegyzékbe vételükről és 
a szavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a Nem-
zeti Választási Iroda augusztus 23-áig postai úton, értesítő 
megküldésével tájékoztatja. Az a választópolgár, aki nem 
kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási 
Irodától új értesítőt igényelhet.

Debrecenben a választópolgárok a polgármester-válasz-
tás mellett 23 egyéni választókerületben választanak ön-
kormányzati képviselőt. 

A választópolgárok polgármesterjelöltet és egyéni vá-
lasztókerületi képviselőjelöltet a választási iroda által egye-
di azonosítóval ellátott ajánlóíven ajánlhatnak. A választási 
iroda az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó válasz-
tópolgár részére az igénylést követően haladéktalanul, de leg-
korábban 2019. augusztus 24-én adja át az ajánlóíveket, így a 
választópolgárokat ezen időponttól kereshetik meg ajánlások 
gyűjtésének szándékával. Egy választópolgár több jelöltet is 
ajánlhat, egy jelöltet azonban csak egy ajánlással támogathat 
érvényesen. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlásgyűj-
tési időszak szeptember 9-én 16 óráig tart. 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet 
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választó-
polgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet a választási 
eljárásról szóló törvényben meghatározott kivételekkel.

Eszerint nem gyűjthető ajánlás:
•  az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munka-

idejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavég-
zésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavég-
zési kötelezettsége teljesítése közben,

•  a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatá-
si szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a 
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése 
közben,

•  tömegközlekedési eszközön,
•  állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek 

hivatali helyiségében,
•  felsőoktatási és köznevelési intézményben,
•  egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
•  a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiá-

nyában közforgalom számára nyitva álló magánterü-
leten.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt 
adni vagy ígérni tilos, és a választópolgár sem kérhet, fogad-
hat el ezért előnyt vagy annak ígéretét. Az ajánlási szabályok 
megsértésével gyűjtött valamennyi ajánlás érvénytelen. 

Városunkban polgármesterjelölt az lehet, akit legalább 
500 választópolgár érvényesen jelöltnek ajánl, egyéni válasz-
tókerületi képviselőjelölt pedig, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1 százaléka támogat ajánlásá-
val. 

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet indíthat, amely 
a település egyéni választókerületeinek több mint felében je-
löltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása 
 a 2019. évi önkormányzati választásokról

választókerületek több mint 
felében közös egyéni jelöltet ál-
lítottak, közös kompenzációs 
listát állíthatnak.

Debrecenben összesen 32 
önkormányzati képviselői 
mandátum szerezhető meg; 
ebből 23 egyéni választókerü-
leti, 9 kompenzációs listás.

A választópolgárok a sza-
vazóköri névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmeket augusztus 
8-ától nyújthatják be. 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát kérhet. 

Átjelentkezésre irányuló kérelemmel a tartózkodási he-
lyén szavazhat az a választópolgár, aki a választás július 26-ai 
kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezés-
re irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási 
hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart.  A kérelemnek legkésőbb 
október 9-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási 
Irodához. 

Augusztus 24-étől kezdetét veszi a kampányidőszak, 
mely október 13-án 19 óráig tart.

Debrecenben 137 szavazókör működik. A választópolgá-
rok abban a szavazókörben szavazhatnak személyazonossá-
guk, valamint lakcímük vagy személyi azonosítójuk igazolá-
sát követően, ahol a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek. 

A Nemzeti Választási Bizottság a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választá-
sának napjára, azaz október 13-ára tűzte ki a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását. 
Fontos változás, hogy megszűnik a „külön nemzetiségi sza-
vazókör”, vagyis a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópol-
gárok ugyanabban a szavazóhelyiségben adhatják le voksukat 
a polgármesterjelöltre az egyéni választókerületi képviselő-
jelöltre, és a nemzetiségi választáson induló jelöltre, listára. 

Városunkban a választási információs szolgálat működé-
se folyamatos. 

A Debreceni Helyi Választási Iroda címe, elérhetőségei: 
4024 Debrecen, Piac u. 20. (Régi Városháza) 
(52) 511-450
E-mail: szervezes@ph.debrecen.hu

Névjegyzéki kérelmekkel, értesítővel kapcsolatos ügy-
intézés, ügyfélfogadás: 

4026 Debrecen Kálvin tér 11. (Új Városháza) épületé-
ben, 

augusztus 8–16. között: a VII. emeleten a 722., 723., 724., 
726. számú irodákban

(52) 517-843, (52) 517-842, (52) 517-867
augusztus 21.–szeptember 13. között: a földszinten, a 17. 

számú munkaablaknál (52) 517-620
szeptember 16-ától a szavazás napjáig: az I. emeleti 103. 

számú teremben (52) 517-620

szekeres Antal,
a Helyi Választási Iroda 
vezetője
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A második lett az első – mármint az új idény meccseinek 
sorában. A Fradi otthonában tervezett nyitómérkőzés 
ugyanis a BL-selejtezőben szereplő zöldek kérésére 
későbbi időpontra került, így a Kisvárda elleni augusztus 
11-i, vasárnapi összecsapás jelenti a Loki számára a 
szezonnyitót. Itt is tegyük hozzá, hogy mármint… az NB 
I-es bajnokság kezdetét.

A nyár derekán ugyanis az Európa Liga kvalifikációjában 
négy összecsapáson is pályára léptek Herczeg András 
tanítványai. Két évvel ezelőtt még annak örültünk, 
hogy sikerült megkapaszkodnia a csapatnak az első 
osztályban, e júliusi napokban pedig újra nemzetközi 
porondra léphetett a DVSC. Az első párharcot becsülettel 
behúzta a csapat (az albán FK Kukësi ellen 3–0 és 1–1), 
így aztán a selejtező 2. fordulójában világsztárok ellen 
vívhatta következő meccseit a Loki: az olasz Serie A 7. 
helyén végzett Torino FC volt az ellenfél.

– Azt, hogy a Torino ellen játszhatunk, értékelni kell, 
hiszen a magyar bajnokságban sok olyan labdarúgó van, 
aki ilyen kaliberű csapat ellen soha nem fog játszani. 
A mi srácainkat mindenképp dicséret illeti, hiszen ők 
harcolták ki, hogy az olasz sztárokat láthassuk vendégül 
a Nagyerdei Stadionban, ők „hoztak” rangos futballven-
dégeket Debrecenbe – mondta Herczeg András.

Nos, a közönség is ráérzett a különleges alkalom-
ra, hiszen az aréna ötesztendős története során eddig 
csupán a nyitány heteiben, az Újpest és a Honvéd elleni 
bajnokin, illetve a dán válogatott fellépésén teltek meg 
a lelátók futball-rendezvényen, egyébként a Debre-
ceni Egyetem őszi évnyitói, a yoU Day fesztiválok, s a 
virágkarnevál show-műsorai hoztak zsúfolt nézőteret. 
A taljánok elleni visszavágó a 0–3 ellenére is vonzónak 
bizonyult, hiszen gyakorlatilag telt ház volt, ha a bizton-

sági zónaként 
kötelezően 
üresen hagyott 
szektorokat le-
számítjuk, akkor 
a 15 350 néző 
rekordbeállítást 
jelentett.

Becsület-
tel helyt állt a 
Loki, s  az olasz 

A nyári kupameccsek 
játékát várja a publikum 
a bajnokikon is

Fotók: dvsc.hu

válogatott játékosokkal, nemzetközi klasszisokkal felálló 
vendégcsapatnak partnere tudott lenni tudott lenni 
abban, hogy kiszolgálja a publikumot. Küzdött, harcolt, 
ütközött, a meccs nagy részében bátran futballozott, s 
ellentétben az olaszországi meccsel, most helyzeteket is 
ki tudott dolgozni, s az új igazolás, Haruna Garba jóvol-
tából gólt is hintett a vendégek kapujába (1–4).

Ennél többet botorság lett volna várni, hiszen osz-
tálykülönbség az olasz I. osztály és a magyar élvonal 
között. Erőben, gyorsaságban, játéktudásban, minden-
ben. De a Loki mindkét meccsen kihozta magából a 
maximumot, tisztességgel helyt állt. Ezért a vereség(ek)
ért nem kell szégyenkeznie.

Van viszont egy kötelező feladat, immár az NB 
I-es szezonra: a bajnokikon is olyan mentalitással kell 
küldeni, ahogy a kupameccseken történt. Minősíthetjük 
az Európa Liga-szereplést tökéletes felkészülésnek: a 
brusztolós, szívós albánok elleni két mérkőzés, s a mé-
regerős olaszokkal vívott párharcok lelkileg és fizikailag 
is erősíthették a társulatot, függetlenül az eredmények-
től. A nemzetközi porondra jutás, s az ott tanultak azon-
ban csak akkor lehetnek értékesek, ha azokból a teljes 
bajnoki szezon idején is profitál, s hasznosít a csapat.

Az együttes jó helyzetben van, hiszen a legutóbbi 
szezon bronzérmes kerete nem sokat változott.  
A fiatalok hasznos alapemberré váltak – a védelemben 
Kusnyír, Szatmári és Pávkovics, középen Haris és Varga 
jól beépültek a csapatba, miközben a kapuban Nagy, a 
hátvédsor bal szélén Ferenczi, a szervezésben Tőzsér, s 
a sérüléséből felépülő Bódi, valamint a szorgos Szécsi 
a tapasztalatot, a rutint jelenti. A kritikus terület az 
elmúlt idényben a támadó szekció volt, ám, úgy tűnik, az 
erőteljes Haruna Garba sikeres választásnak bizonyult, 
s Coulibaly veszélyességét idézi. A szerb Trujics is jól 
mutatkozott be; a többi új igazolás tudását tétmeccsen 
még nem igazán tesztelte a Loki, nekik a bajnokikon kell 
majd bizonyítaniuk.

Miként az egész csapatnak, hogy az Európa-ligás 
szereplés nem rövid fellángolás volt, hanem az út eleje. 
Csak akkor tartható meg a stadionban a publikum, csak 
akkor tartható életben a nyári debreceni fociláz. ■

az új bajnokság nyári szakaszában még 
három mérkőzés vár a csapatokra, aztán 
szeptember 5-én jön a Montenegro elleni 
hazai felkészülési meccs, 9-én pedig a 
Groupama Arénában a Magyarország– 
Szlovákia Európa-bajnoki selejtező.

Program:
Augusztus 17.: 
DVsC–zalaegerszeg
Augusztus 24.: Budapest 
Honvéd–DVsC
Augusztus 31.: 
DVsC–Kaposvár
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A legutóbbi négy esztendőhöz hasonlóan augusztus 
utolsó napjaiban ismét a 3x3-as kosarasok veszik bir-
tokba a Nagytemplom előtti teret. Az idén Debrecen 
minden eddiginél nagyobb szabású rendezvény házi-
gazdája lesz, hiszen ezúttal egy teljes hétig tartanak 
a küzdelmek.

Először 2015-ben rendeztek 3×3-as kosárlabda- 
mérkőzéseket városunkban; azóta minden évben volt 
világverseny a főtéren. Az augusztus 26-ától szept-
ember 1-jéig tartó esemény első felvonása egy nem-
zetközi női torna lesz, melyen a debreceni születésű 
Medgyessy Dórával felálló magyar válogatott is részt 
vesz. A nemzeti csapatok világranglista-pontokért 
küzdenek majd, melyek a 2020-as tokiói olimpiára 
való kvalifikációhoz döntő fontosságúak.

A második verseny a profi csapatokat felvonulta-
tó World Tour Masters lesz, melyen a világ legjobb 
együttesei csapnak össze két napon keresztül.  
A tizenkét állomásból álló sorozat hetedik állomása 
Debrecen; olyan előkelő rendezők közé sikerült idén 
is bekerülni, mint Doha, Mexikóváros, Prága, Montreál 
vagy éppen Los Angeles. A Japánban esedékes no-
vemberi döntőre a debreceni győztes automatikusan 
kvalifikálja magát.

A nyáron nagy lendülettel zajlott a 
Gázvezeték utcai stadion felújí-
tása. A város 40 millió forinttal 
támogatja az új salakmotorpálya 
kialakítását, valamint a lelátó 
korszerűsítését.

Ahogy Papp László, Debrecen 
polgármestere emlékeztetett rá 
a helyszínen tartott sajtótájékoz-
tatón, az egykori Volán-pályát 
1970-ben adták át, 1980-ban 
felújították, ám azóta igencsak 
elhasználódott. A polgármester el-
mondta, szándékukban áll hosszú 
távon is támogatni a debreceniek 
körében közkedvelt sportágat.

A pálya júniustól új kezelő-
höz, a Speedwolf Sportszervező 
Nonprofit Kft.-hez került, amelynek 
eltökélt szándéka az egykor nagy 

Újjáéled a salakmotorsport, átalakul a stadion is
hírű debreceni salakmotorsport 
újjáélesztése. Az önkormányzati 
segítséggel megvalósítandó re-
konstrukció célja egy, a korábbinál 
gyorsabb futamokat lehetővé tevő, 
de mindenekelőtt biztonságosabb, 
a nemzetközi szabályoknak min-
denben megfelelő versenypálya, 
valamint komfortosabb nézőtér 
kialakítása.

Baráth Norbert ügyvezető 
elmondta, a kanyarokat három-
három méterrel szélesítik, a pálya 
dőlésszögét kettőről négy fokra 
növelik. A hagyományos augusztus 
20-i salakmotorversenyt már a 
felújított pályán tartják, jövő évtől 
pedig öt-hat verseny megrendezé-
sét tervezik évente.

A Debrecen Város Nagydíjáért 

A csütörtöki és pénteki napon az U23 Nemzetek 
Ligája kerül reflektorfénybe, melyen szintén szurkol-
hatunk majd a magyar válogatottaknak.

A hetet talán a legjobban várt felnőtt Európa-baj-
nokság zárja, melyen a férfiaknak és a hölgyeknek is 
esélyük van a jó szereplésre. Főleg utóbbiakra igaz ez, 
hiszen az amszterdami világbajnokságon ezüstér-
met szerzett Károlyi Andrea csapata. Tovább növeli 
Medgyessyék esélyeit, hogy a júniusi döntőben csak a 
világ legjobbjának tartott Kínával szemben maradtak 
alul.

Becsky István, a szervezőbizottság elnöke elmond-
ta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel 

bővítik a lelátókat, s aki nem fér be az 
arénába, a Kossuth-szobor előtti kivetítőn 

követheti figyelemmel az eseményeket.

– Az elején mi sem tudtuk, mennyire lesz ez a 
sportág itt népszerű, de az első pillanattól kezdve telt 
ház előtt játszottak a csapatok, s ehhez sokat hozzá-
tettek a jó magyar eredmények. Debrecen számára 
gazdasági szempontból is hasznos a sportesemény, 
igyekszünk a szállodákat megtölteni, nagyon sok 
vendég van a városban ilyenkor, 15-20 ezer ember is 
megfordul itt ez idő alatt –  mondta Becsky István, 
s megtudhattuk azt is, hogy már arról is tárgyalások 
folynak, hogy a sportágat hosszú távon Debrecenben 
tartsák. Tervezhetjük már a jövő évi programot is, hi-
szen ismét jön a 3x3 Debrecenbe, ráadásul 2020-ban 
az utánpótlás-világbajnokságot is itt rendezik meg.

Kosaras számtan: 3x3 
annyi, mint Debrecen

A FőTÉR PROGRAMJA:
augusztus 26.: nemzetközi női torna
augusztus 27–28.: World Tour Masters
augusztus 29–30.: U23 Nemzetek Ligája
augusztus 30.–szeptember 1.: 3×3 Európa-
bajnokság

kiírt hagyományos augusztus 20-i 
nemzetközi versenyt követően 
szeptember 14-én a Magyar Mo-
torsport Szövetség Kupa második 
fordulóját, október 23-án pedig az 
egyéni magyar bajnokság záró- 
futamát rendezik a Gázvezeték 
utcai oválban. ■
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Ismét a világ számos ország-
ból érkeznek teremcsapatok és 
strandröplabda-párosok a tradi-
cionális, immár 23. alkalommal 
szervezendő Eötvös Kupa nem-
zetközi tornára. Az is hagyomány 
már, hogy nem csupán Debrecen 
sportcsarnokaiban pattog majd 
a labda, hanem a hajdúnánási 
és a hajdúböszörményi fürdő is 
feliratkozik a rendezők közé –  
a strandröpisek küzdelmeinek 
otthont adva. 

Hajdú-Bihar megye egyik 
legnagyobb nemzetközi hatókörű, 
évente visszatérő sportrendezvé-
nye az Eötvös Kupa nemzetközi 
röplabdatorna, melyen a kezde-
tektől mostanáig öt földrész  
51 országából vettek részt 
játékosok. A torna jelentőségét 
az is mutatja, hogy az idei viadal 
fővédnökségét elvállalta Szabó 
Tünde, sportért felelős állam-
titkár és Papp László, Debrecen 
polgármestere is. 

Az elmúlt években több 
korosztályos teremválogatott is 
részt vett a tornán, a hazaiakon 
kívül például Algériából, Belgium-
ból, Chiléből, Grúziából, Izrael-
ből, Katarból, Kazahsztánból, 
Romániából, Svájcból, Tajvanról, 
Tunéziából. A válogatottakon 
kívül neves klubcsapatok is 
érkeztek, többek között az Egye-
sült Államokból, Finnországból, 
Kínából, Dániából, az Egyesült 
Arab Emírségekből, Észtország-
ból, Hollandiából, Lettországból. 
A strandröplabdásoknál még 

Röplabdás világseregszemle
Kenya, vagy az óceániai Vanuatu 
válogatott sportolói is játszottak 
a versenyen. 

A virágkarnevált és a tűzijá-
tékot követő napon, augusztus 
21-én kerül sor a strandröplabda 
Eötvös Kupára. A hölgyek hat 
kategóriában, Hajdúnánáson, az 
urak három csoportban, Hajdúbö-
szörményben vetélkednek. Az idén 
másodszor a vegyes párosok is 
összemérhetik tudásukat: ezúttal 
Hajdúnánáson, augusztus 22-én. 

A terem Eötvös Kupát  
augusztus 23–25. között 
rendezik. Debrecen finnorszá-
gi testvérvárosa, Jyväskylä is 
indít csapatot, de Belgiumból, 
Algériából, Lengyelországból, 
Lettországból, Oroszországból, 
Romániából, Szerbiából, Szlová-
kiából és Ukrajnából is érkeztek 
nevezések, s – hagyományosan 
– sok magyar együttes is ott lesz 
a mezőnyben. ■

a döntő egyik jelenete

Ismét Becsky Andrást bízta meg 
a Debreceni Sportcentrum Kft. 
ügyvezető igazgatói feladataival 
a debreceni közgyűlés. A sport-
szakember ezzel már a második 
ötéves ciklusát kezdheti meg az 
intézmény élén.

A Debrecen Sportcentrum 
ügyvezetője az országos sport-
diplomáciában is meghatározó 
szerepet játszik, ugyanis 2017-
ben a Magyar Úszó Szövetség 
általános alelnökének is megvá-
lasztották. 

A több debreceni sikersport-
ágnak is utánpótlásbázisát 
jelentő Debreceni Sportisko-
la 2006-ban integrálódott a 
Sportcentrum rendszerébe, ahol 
tizenegy sportágban mintegy 
ezer gyerek sportol, edz, verse-
nyez rendszeresen. A Debreceni 
Sportcentrum 2009 óta műkö-
dik Közhasznú Nonprofit Kft.-
ként; 2001-től kezdődően majd’ 
húsz sportágban már több mint 
két tucat világversenyt rende-
zett. ■

Hat sportolót díjaztak
A városi közgyűlésen ünnepélyes keretek között adták át a 
Békessy Béla-sportösztöndíjakat. Az elismerésben olyan, debre-
ceni sportszervezetben versenyző, egyéni vagy csapatsportágban 
részt vevő, amatőr vagy hivatásos, felnőtt vagy a legidősebb 
utánpótlás-korosztályba tartozó sportoló részesülhet, aki olimpi-
án, paralimpián, világjátékokon, világ- és Európa-bajnokságokon, 
Világkupákon kiemelkedő eredményeket ért el. 

Az idén negyedik alkalommal adományozott ösztöndíjat hat 
sportoló kapta: Balázs Panni karatéka, Battai Sugár Katinka vívó, 
Göttlinger Dániel kerekesszékes vívó, Kozák Luca gátfutó, Mihály 
Kata vívó és Senánszky Petra uszonyos úszó. ■

Jó kézben
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A sorozat azzal kezdődött, hogy a teljesen újjáalakult 
junior válogatottunk a tavalyi debreceni világbajnoki 
cím után ismét a csúcsra igyekezett Győrben, az  
Európa-bajnokságon. Ez magabiztosan, százszá-
zalékos teljesítménnyel sikerült, így aztán a DVSC-
Schäffler csapatából Szabó Dóra, Arany Rebeka 
és Vámos Petra is a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott a kontinensbajnokságon. Golovin Vlagyimir 
szövetségi edző csapata a csoportkörben Ausztriát, 
Montenegrót és Spanyolországot, a középdöntőben 
Norvégiát és Romániát, az elődöntőben pedig Orosz-
országot győzte le, így a tavalyi debreceni U20-as 
világbajnokságot követően ezúttal is százszázalékos 
teljesítménnyel lett aranyérmes, pedig az egyaránt 
húzóembernek számító Varga Emőke és Afentáler 
Sára térdsérülés miatt nem szerepelhetett a tornán. 
Az U19-es Európa-bajnokságok 1993 óta íródó törté-
netében eddig az ezüstérem a legjobb magyar ered-
mény, amelyet háromszor vehetett át válogatottunk.

A magyarok a csoportkörből való továbbjutással 
biztosították részvételüket a jövő évi romániai U20-
as vb-re. 

Aztán következett a magyar utánpótlás számára 
az újabb megmérettetés: Sápi Gréta és az egykori 
Loki-klasszis, Csapó Erika leánya, Török Lilly képvisel-

Halmozták az érmeket nyáron a 
Loki kézisei

te a DVSC-Schaeffler csapatát a bakui Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon. A magyar együttes Csehorszá-
got 30–22-re, a házigazda Azerbajdzsánt 47–23-ra, 
Svájcot pedig 28–20-ra győzte le. Hatalmas csatát 
hozott az elődöntő, ahol a francia válogatott volt az 
ellenfél, és a gallok nyertek 26–24-re. Így a bronzére-
mért játszhattak a magyar lányok, s a csoportból már 
ismert Svájc volt az ellenfél. Ezúttal még simább volt 
a meccs, 30–20-ra nyert Magyarország. 

S hogy a Loki felnőtt csapata is büszkélked-
hessen éremmel, erről a csapat argentin játékosa, 
Elke Karsten gondoskodott, hiszen nemzeti csapa-
ta húzóembereként játszotta végig a Pánemerikai 
Bajnokságot Peruban. Az argentinok magabiztosan 
meneteltek egészen a döntőig, és csak az Amorimmal 
és Arenharttal felálló brazilok állították őket meg... 

A folytatás pedig már együtt következik számukra 
– a Loki sikereiért. ■

Arany, ezüst, bronz
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O szÉpÜLNeK Az IsKOLÁK a nyári szünet alatt. 
Idén csaknem 450 millió forintot költ a Debreceni 
Tankerületi Központ az intézményeinek karbantartá-
sára és felújítására. A Vénkerti Általános Iskolában 
már végeztek a munkával, így itt is modern környe-
zet várja szeptemberben a diákokat. n

O BeMUtAttA a felújításra váró Csokonai Színház 
látványterveit az évadzárón Papp László polgár-
mester. Az épületet kívül-belül korszerűsítik a 
Modern Városok Program keretében. Helyreállítják 
a külső homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat; 
a bejáratnál az árkád keret nélküli üvegezéssel 
egészül ki és átalakul a belső fogadótér. Teljes 
egészében megújul a nézőtér, a színpadtechnológia, 
az irodahelyiségek és a raktárak is. A designterv 
a műemléki szempontok mentén halad, a kornak 
megfelelő gépészeti, fénytervezési, akusztikai tech-
nikák használata mellett. A kivitelezés várhatóan 
2020-ban kezdődik, és előreláthatóan 2021-ben 
adják át a felújított színházat. n

O BŐVÍTI együttműködését a Debreceni Nemzetkö-
zi Repülőtér és a Wizz Air légitársaság – erről adott 
tájékoztatást Papp László polgármester és Váradi 
József vezérigazgató. Tervezik az utasbiztonsági 
zóna jelentős kapacitásnövelését, új utaslépcsőket, 
szervizkocsikat, új csomagszállító szalagot állíta-
nak majd üzembe. Növelik a parkolókapacitást, új 
besorolókaput építenek, és elbontják a használaton 
kívüli kifutópályát; helyette 2,5 kilométer hosszú új 
pályát építenek a hozzá kapcsolódó technikai beren-
dezésekkel, az ILS3 leszállító rendszerrel együtt. 
Ehhez a kormány biztosítja majd a szükséges 
támogatást. n

O CsALÁDVÉDeLeM. 40 férőhelyes, teljesen 
felújított, minden kényelmi szolgáltatással ellátott 
épületbe költözött a Kamilla Családok Átmeneti 
Otthona. A Baptista Szeretetszolgálat intézménye 
2010 óta működik Debrecenben. A Vécsey utcai új 
otthon átadásán Orosz Ibolya Aurélia önkormányza-
ti képviselő arról beszélt, hogy Debrecenben fontos 
a gyermekvédelem; a városban jelenleg nyolc átme-
neti otthon működik. n

O ÚJ ORVOSI RENDELŐ épül a Szabó Pál utcán. 
Papp Viktor, a városrész önkormányzati képviselője 
a régi bontásának kezdésekor tartott tájékoztatóján 
elmondta: a korszerűsítés után méltó körülmények 
között tudják fogadni az orvosok és a védőnők 
a pácienseiket. A felújítás alatt a háziorvos és a 
házi gyermekorvos a Süveg utca 5. alatti patika 
oldalszárnyában kialakított rendelőben várja a 
pácienseit. A védőnő a Faraktár utca 74. alatti te-
rületi védőnői tanácsadóban érhető el. A körzetben 
dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és védő-
nők ugyanazokon a telefonszámokon és rendelési 
időben érhetők el, mint korábban. n

O ÚJ stRAND. Spraypark, ugrómedence, új korzó, 
élményelemek, gyógymedencék: a vártnál is külön-
legesebbnek ígérkezik az új strand. „Nem szerettünk 
volna egy tucatstrandot létrehozni a világ egyik 
legszebb városi parkerdejében” – nyilatkozta Papp 
László polgármester a létesítmény júniusi bejárása 
során. Mint ismertette, 5700 négyzetméterre nő a 
vízfelület, úgy, hogy a zöldfelületek területe sem 
csökken. A közönséget több csúszda is várja majd, 
épül egy különleges, 2500 négyzetméteres terasz, 
ahol bárok, medencék is helyet kapnak. A Pallagi úti 
részen pedig egy kívülről is megközelíthető,  
14 vendéglátóhelyet tömörítő egységet alakítanak 
ki. „Jövő nyáron már mindannyian itt csobbanha-
tunk” – hallhattuk Papp Lászlót, aki arról is beszélt, 
hogy az Aquaticumot is szeretnék bővíteni és 
fejleszteni a jövőben. n
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O FÁKAt ÜLtetteK. Józsai közösségek is csat-
lakoztak a Papp László polgármester által meghir-
detett  akcióhoz, és őshonos fákat (50 konténeres 
juhart) ültettek a Tócó-ér menti Kiserdő területére. 
Fontos, hogy a jövő nemzedék is egészségesen és 
zöld környezetben élhessen Józsán – nyilatkozta 
Balázs Ákos, a városrész önkormányzati képviselője 
a faültetési programon. n

O ÁtADtÁK A KÖRFORGALMAt a Pallagi út 
és a Nagyerdei körút csomópontjában. Papp 
László polgármester a helyszínen tartott tájé-
koztatójában kiemelte, a beruházás érzékelhető 
változást fog hozni a Nagyerdei körút közle-
kedésében, könnyebbséget jelent a Klinika és 
TEVA dolgozóinak, és az Aquaticum elérése is 
optimálisabb lesz. Azzal, hogy itt körforgalmat 
építettek, 40-50 százalékkal növekedhet a 
csomópont áteresztő képessége. n

O ÚJ pARKOLÓK. Javulnak a parkolási lehetősé-
gek az István út környékén. Az Új Főnix Terv része-
ként ugyanis az önkormányzat 60 új parkolóhelyet 
alakít ki a tócóskerti lakótelepen. Varga András, a 
városrész önkormányzati képviselője sajtótájékozta-
tóján elmondta: az új parkoló környezetbarát, zöld 
gyeprácsos megoldással készül, és teljes mértékben 
önkormányzati forrásból valósul meg. n

O A JÚLIAteLep történetének legnagyobb össze-
függő útfejlesztése kezdetét vette. A munka a Gyűrű 
utcában indult, s ezt követően folytatódik további 
hét utcában. A polgármester a helyszínen Becsky 
Istvánnal, a városrész önkormányzati képviselőjével 
tartott sajtótájékoztatót. Ezen elhangzott: ez a lakos-
ság számára rendkívül fontos beruházás lényeges 
javulást hoz a városrészben élők közlekedési lehető-
ségeiben. A költségek – a területszerzéssel együtt – 
meghaladják az egymilliárd forintot. A tervek szerint 
öt hónapon belül végeznek a fejlesztéssel. n

O KONDIpARK. Korszerű, uniós és hazai szabvá-
nyoknak megfelelő kondipark épül a Széna téren. 
Mint Komolay Szabolcs alpolgármester a helyszínen 
elmondta, az Új Főnix Terv a városközponttól távo-
labb eső városrészek fejlesztésére is nagy hangsúlyt 
fektet, és kiemelte, hogy az önkormányzata straté-
giai ágazatként tekint a szabadidősportra is.  
A fejlesztés második ütemében játszótér, majd pihe-
nőpark épül a Széna téren a lencztelepiek kiszolgá-
lására. n

O AszFALtOzÁs. A Diófa utca Kishegyesi útból 
nyíló, jelenleg még szilárd burkolattal nem rendel-
kező szakasza mintegy aszfaltburkolatot kap. Hely-
színi sajtótájékoztatóján Barcsa Lajos, a terület ön-
kormányzati képviselője elmondta: az Új Főnix Terv 
közlekedésfejlesztési programjában kiemelt szerep 
jut a lakossági kezdeményezésre induló útépítések-
nek. Idén ilyen fejlesztésekre csaknem 930 millió 
forintot különített el az önkormányzat. A kivitelezés 
várhatóan szeptemberre fejeződik be. n

O OsztÁLYOzÓs csomópont kiépítése kezdődött 
a 47-es számú főúton, Debrecen határában. Az új 
háromágú csomópont javítja a Déli Gazdasági Öve-
zet megközelítését, és megkönnyíti majd a dolgozók 
munkába járását. n

O a CÍVISVÁROSBaN kezdett új beruházásba a 
FireLight és a Csoki Max is. A Házgyár utcában egy 
11 ezer négyzetméteres és egy majdnem 3 ezer 
négyzetméteres csarnok épül. A tervek szerint már 
idén elkezdődhet a munka az új épületekben. n
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O ÁtADtÁK A KÖRFORGALMAt a Pallagi út és 
a Nagyerdei körút csomópontjában. Papp László 
polgármester a helyszínen tartott tájékoztatójában 
kiemelte, a beruházás érzékelhető változást fog 
hozni a Nagyerdei körút közlekedésében, köny-
nyebbséget jelent a Klinika és TEVA dolgozóinak, 
és az Aquaticum elérése is optimálisabb lesz. 
Azzal, hogy itt körforgalmat építettek, 40-50 
százalékkal növekedhet a csomópont áteresztő 
képessége. Az Új Főnix Terv fontos törekvése volt, 
hogy javuljon a forgalmi helyzet ezen a területen; 
a polgármester szerint a beruházással megoldódik 
a probléma. n

O MEgKEZDŐDÖTT a Bayk András-kertben a 
Felsőpércsi utca korszerűsítésének második üteme 
– jelentette be tájékoztatóján Türk László, a város-
rész önkormányzati képviselője. Mint hozzátette, a 
beruházás nem csak az ott lakók életét, mindenna-
pi közlekedését teszi könnyebbé, hiszen ez az utca 
gyűjtőút, melyhez sok mellékutca is csatlakozik. 
A kivitelező a munkálatokkal várhatóan 3 hónap 
alatt készül el. n

O A JeRIKÓ UtCÁN folytatódik a járdafelújítás. 
Mint Korbeák György, a városrész önkormányzati 
képviselője elmondta, a kivitelezés a Jerikó utca 
18. előtti gyalog- és kerékpárút korszerűsítésével 
kezdődik. A cél a terület komplex kezelése, ezért a 
járdafelújítással párhuzamosan a környezetében 
lévő zöldterületet is megújítják, fákat gallyaznak, 
valamint padokat és kukákat helyeznek ki. n

O pARKOLÓKAt AszFALtOzNAK a Derék utca 
72-100. alatti épületek előtt. Mint Csaholczi Attila 
önkormányzati képviselő helyszíni sajtótájékoz-
tatóján elmondta, a munkák elsődleges célja 
az elöregedett és tönkrement aszfaltburkolatok 
cseréje, s ahol szükséges, szerkezeti megerősítése. 
A beruházáshoz szükséges 28,8 millió forintot az 
önkormányzat saját forrásaiból biztosítja. n
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Újabb tizenhárom csomópontot építenének át Deb-
recenben: erről tartott tájékoztatót Papp László.  
A polgármester elmondta, hogy a közlekedésfej-
lesztési csomag egyik legjelentősebb eleme a Nyíl 
utca–Hadházi út kereszteződésének átalakítása 
lesz, a területen jelzőlámpás kereszteződés épül 
majd. Nagy átépítés lesz a Csigekert–Szabó Lőrinc–
Füredi úti kereszteződésben is; a Vágóhíd utca felől 
a Hajnal utcára új kanyarodó sáv fog épülni; sáv-
bővítés lesz a Szoboszlói úton és a Külsővásárté-
ren, valamint a Rakovszky utcán, ahol az Ótemető 
felől két sáv fogadná a tér irányába haladókat. 
A Leiningen utca irányából a belváros felé önálló 
jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki a Mikepércsi 
úton; a Böszörményi útról pedig a Békessy Bélára, 

míg a Balmazújvárosi úton lévő körforgalmat egy 
negyedik ág meghosszabbításával korszerűsítik. 
Nagy beavatkozást terveznek a Domokos Márton 
út építésével, a Kishatár úton pedig megszűnne a 
balra kanyarodás, a körforgalomban lehetne balra 
fordulni. A Hétvezér–Vámospércsi–Budai Nagy An-
tal utcák találkozásánál is átalakul a csomópont. A 
távlati célok közt a Vámospércsi út kétszer kétsá-
vosítása is szerepel. Papp László elmondta azt is, 
megvizsgálják, mennyiben segítene a közlekedők-
nek, ha a Böszörményi és Füredi úti csomópontot 
alul- és felüljárós kereszteződéssé alakítanák át. 
A fejlesztési csomagra 4 milliárd forintot hagyott 
jóvá a kormány; mindegyik beruházás teljes mér-
tékben központi forrásból valósulhat meg. n

Folytatódik a nagy közlekedésfejlesztés
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O ÚJABB nemzetközi gazdasági elismeréseket 
kapott Debrecen és a Richter Gedeon cég. London-
ban rendezték meg az Emerging Europe Leaders’ 
Meeting & Awardsot, melynek célja felhívni a 
figyelmet Európa feltörekvő régióira, bemutatni 
fejlesztéseiket és fejlesztési elképzeléseiket. A több 
száz résztvevő előtt tizenhét kategóriában adtak 
át díjakat. A Richter Gedeon kategóriájában első 
lett, míg Debrecen városa a harmadik. n

O NÉMet CÉG, a Deufol épít csomagolóipari és 
logisztikai üzemet Debrecenben. A vállalat 120 új 
munkahelyet teremt a déli gazdasági övezetben.  
A befektetést Budapesten jelentette be Szijjártó Pé-
ter miniszter. Barcsa Lajos alpolgármestere az ese-
ményen elmondta: „2014-ben azzal a céllal vettük 
át a város irányítását, hogy megerősítsük gazda-
ságát. Ez a törekvésünk eredményes volt; az elmúlt 
öt évben csaknem 590 milliárd forint működő tőke 
érkezett Debrecenbe, 6200 új munkahelyet teremt-
ve. Ezt szeretnénk a jövőben is folytatni: stabilitást, 
biztonságot és fejlődést teremtve, erős Debrecent 
akarunk építeni közösen a debreceniekkel”. n

O 10 ÉVes a Cívisbusz Konzorcium, az 
Inter Tan-ker Zrt. és a DKV Zrt. által lét-
rehozott vállalat. A fejlesztéssel itthon és 
Közép-Európában is egyedülálló, egységes, 
modern járműpark jött létre, és környezet-
kímélőbb üzemmódra váltott a debreceni 
közösségi közlekedés. A jubileum alkalmá-
ból Barcsa Lajos alpolgármester úgy nyi-
latkozott, hogy a fejlesztéseket folytatják, 
hiszen egy olyan európai centrumban, mint 
Debrecen, a tömegközlekedést prioritásként 
kell kezelni. n

O teHetsÉGBARÁt ÖNKORMÁNYzAt 
címet adományozott a városnak az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. Az elismeréssel 
a Debrecenben zajló tehetséggondozási 
programot díjazták. A címmel együtt járó 
támogatásból a Debreceni Karitatív Testület 
és a Debreceni Tankerületi Központ közös 
ajánlásával debreceni, hátrányos helyzetű, 
tehetséges fiatalok nyári táborokba mehet-
tek az Agóra Tudományos Élményközpontba. 
A gyerekeket meglátogatta Széles Diána 
alpolgármester is, aki elmondta, hogy a 
Család- és Gyermekjóléti Központ és a Deb-
receni Karitatív Testület több száz hátrányos 
helyzetű, nehéz sorsú családot segít nap mint 
nap abban, hogy könnyebbé tegyék életüket. 
Debrecennek egyik fontos feladata, hogy az 
ilyen tehetséges, de nehéz sorsú gyereke-
ket kiemelje és támogassa – nyilatkozta az 
alpolgármester. n

O ÉPÍTIK a Vezér utcai ipari parkot és a Bal-
mazújvárosi utat összekötő új utat. Papp László 
polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 
a Domokos Márton utat később továbbépítenék 
a 354-es főútig, így tehermentesítheti majd a 
Böszörményi utat. n

O ÚJABB INtÉzMÉNY, a Lehel utcai óvoda ener-
getikai korszerűsítése zajlik az Újkertben.  
A felújítás célja, hogy az oda járó csaknem 200 
kisgyermek korszerű körülmények között tölthesse 
mindennapjait – mondta az óvodában tartott tá-
jékoztatóján Korbeák György, a városrész önkor-
mányzati képviselője. Az Újkertet érintő következő 
nagy beruházás a parkok, játszóterek és sport-
pályák felújítása lesz a Zöld város programban, 
653 millió forintos uniós támogatással. Jelenleg a 
kivitelezési közbeszerzési eljárás folyik; ha eredmé-
nyes lesz a pályázat, akkor még ebben az évben 
elkezdődhet a munka az Újkertben. n
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O Augusztus 1–30., minden hétköz-
nap, 18 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Augusztus 1–31.
aquaticum Nyár az Aquaticum Él-
ményfürdőben.

O Augusztus 3–31., minden hétvé-
gén, 11 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Augusztus 9., péntek, 19 óra
pontasto gitárkvartett hangverse-
nye a DE Zeneművészeti Karon.

O Augusztus 9–10.
Naplemente-szafari a Hortobágyi 
vadasparkban, szakvezető kísére-
tével a Hortobágy-Malomházban.

O Augusztus 10., szombat
Nosztalgiaest a d-vitamin zenekar-
ral a Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 10., szombat, 10.15
Nyári szabadtéri edzések az UniFit 
Toronyban.

O Augusztus 10–11.
kölyöklabor. Étkezz okosan! Ismeret-
terjesztő foglalkozás az Agórában.

O Augusztus 10–25.
programok a digitális planetárium-
ban. galilei távcsöves felfedezései az 
Agórában.

O Augusztus 10., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 11–12.
meteorles: perseidák éjszakája. 
Hullócsillagok megfigyelése a 
Hortobágy-Malomházban.

O Augusztus 11., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Augusztus 11., vasárnap, 14 óra
aqua manó party az Aquaticum Él-
ményfürdőben.

O Augusztus 16., péntek, 9 óra
aquaticum X. országos Csúszda-
bajnokság az Aquaticum Élményfür-
dőben.

O Augusztus 16., péntek, 19 óra
aB/Cd-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Augusztus 16., péntek, 19.30
klasszikusok éjszakája debrecen-
ben az 50. debreceni virágkarnevál 
keretében: mikósa Erika, tóth 
lászló és somogyi-tóth dániel 
templomi hangversenye a Reformá-
tus Nagytemplomban. 21 órától Carl 
orff: Carmina Burana-koncert a 
Kossuth tér Nagyszínpadán. 22.30-tól 
Belvárosi szerenád. Megszólalnak a 
belváros teraszai, terei. 23 órától Egy 
kis éji zene a Kossuth tér Kamaraszín-
padán.

O Augusztus 17–20.
Hagyományőrző kézművesvásár a 
Hortobágyi Kézművesudvarban.

O Augusztus 17–20.
különleges virágos programok. 
virágos napok az Agórában. 

O Augusztus 17., szombat
gyalogtúra az Ezeréves tölgyhöz a 
mikepércsi Nyárfáshegyi-legelőn.

O Augusztus 17., szombat
XXl summer moon party. koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

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

O Augusztus 17., szombat, 19 óra
záróhangverseny a Svetits Katolikus 

O táNCos pillaNatok. 
Rogovics Fehér Lajos fotókiállítása az 
Élettudományi Galériában szeptember 
6-áig várja a látogatókat. 

O Augusztus 12., hétfő, 14 óra
Józsai irodalmi kör. örkény istván-
ra emlékezünk a Méliusz Józsai Fiók-
könyvtárában.

O Augusztus 12., hétfő, 19 óra
Csorba gergő gitárművész hang-
versenye a DE Zeneművészeti Karon.

O Augusztus 14., szerda
séta a Fekete rét és a górési tanös-
vényen. a górési madármentő hely 
lakóinak bemutatása a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban.

O Augusztus 14., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 14., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VoKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Augusztus 14., szerda, 19 óra
Julia zarnovska és radoslaw 
Wirczorek gitárművészek hangver-
senye a DE Zeneművészeti Karon.

O Augusztus 15–18., 10 óra
Farmer Expo. Nemzetközi mező-
gazdasági és élelmiszer-ipari vásár 
a Debreceni Egyetem Böszörményi úti 
Campusán.

O Augusztus 15., csütörtök
Woodstock 50. Hair by rocksuli a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 15., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! társasjáték klub 
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Augusztus 15., csütörtök, 14 óra
motoszka kézműves klub a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 15., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 16–17.
Naplemente-szafari a Hortobágyi 
vadasparkban. Esti vadasparki 
látogatás szafariautóval, szak-
vezető kíséretével a Hortobágy-
Malomházban.

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium kápol-
nájában.

O Augusztus 17., szombat, 21 óra
éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Augusztus 18., vasárnap, 9.30
kapoCs 150. Japán–magyar nap 
japán vendégművészek részvételé-
vel a Déri Múzeumban.

O Augusztus 18., vasárnap
volt egyszer egy ifipark: gerendás 
péter-, lgt emlékzenekar koncert a 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 19., hétfő
volt egyszer egy ifipark: zalatnay 
sarolta, Crazy little Queen-koncert 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 20., kedd, 18 óra
virágkarnevál. szaunaprogramok a 
Hotel Lyciumban.

O Augusztus 21., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 22., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! társasjáték klub 
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Augusztus 22., csütörtök, 14 óra
motoszka kézműves klub a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 22., csütörtök, 16 óra
Női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Szaunavilágban.

O Augusztus 22., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 23., péntek
Naplemente-szafari a Hortobágyi 
vadasparkban. Esti vadasparki 
látogatás szakvezető kíséretével a 
Hortobágy-Malomházban.

O Augusztus 23., péntek
Csillagdai esték a Fecskeház erdei 
iskolában.

O Augusztus 24., szombat
Hajnali madarásztúra a Hortobágy-
Halastón.

O Augusztus 24., szombat
séta a Fekete rét és a górési tanös-
vényen. a górési madármentő hely 
lakóinak bemutatása a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban.

O Augusztus 24., szombat
éjszakázoo. állatkertek éjszakája a 
Hortobágyon.

O Augusztus 24., szombat, 9.30
kenyérünnep és értéknap a Nagy-
macsi Közösségi Házban.

O Augusztus 24., szombat, 10.15
Nyári szabadtéri edzések az UniFit 
Toronyban.

O Augusztus 24., szombat, 14 óra
aqua manó party az Aquaticum Él-
ményfürdőben.

O Augusztus 24., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 25., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Augusztus 25., vasárnap, 10 óra
idesüss a Figurásra! kapunyitó a 
vojtinában a Nagytemplom mögötti 
Emlékkertben.

O Augusztus 27., kedd, 17 óra
Nyelvcsere klub–language 
exchange club a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O Augusztus 27., kedd, 18 óra
komolyzenei kamarahangverseny a 
Csapókerti Református Templomban.

O Augusztus 28., szerda, 10 óra
társasjáték klub a Méliusz Józsai 
Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 28., szerda, 13 óra
szalonnasütés a klubban a Nagyma-
csi Közösségi Házban.

O Augusztus 28., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VoKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Augusztus 28., szerda, 16.30
vincze andrea viktória képzőmű-
vész kiállítása a Dab-székházban.

O Augusztus 29., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! társasjáték klub 
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Augusztus 29., csütörtök, 14 óra
motoszka kézműves klub a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 29., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Augusztus 30., péntek
Egoist&forest-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Augusztus 31., szombat
retro torony a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O Augusztus 31., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 1–29., minden hétvé-
gén, 11 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 2–30., minden hétköz-
nap, 18 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Szeptember 3., kedd, 10 óra
magyar feltalálók, magyar találmá-
nyok. a világ fejlődését elősegítő 
magyarországi származású tudó-
sok, feltalálók, újítók kiállítása a 
Méliusz Központi Könyvtárában. 

O Szeptember 3., kedd, 17 óra
Huba mihály kiállításának meg-
nyitója a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában. Megtekinthető 
szeptember 28-áig.

O Szeptember 4., szerda, 16.30
Csendfalak. tatár éva versesköteté-
nek bemutatója a Dab-székházban.

O Szeptember 4., szerda, 16.30
Halotti kultusz. kovács József dé-
nes történész tárlatvezetése a Déri 
Múzeumban.

O Szeptember 5., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Szeptember 6., péntek
torony-szüret: lovasi andrás szó-
lókoncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 7., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

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

O látváNYos tárlat hely-
színe lesz a Batthyány utcai b24 Galéria. 
Kujbus János  kiállítása augusztus 9-én 
nyílik, és szeptember 14-éig lesz látható. 
A megnyitó után a LED zenekar ad 
koncertet a helyszínen.
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25Egyedülálló JÓGA módszer!

Eredménye: jó egészség, betegségek csökkenése, jó alvás, 
kiváló közérzet, súlycsökkenés, harmónia. A betegségek utá-
ni felépülést, speciális jógaterápiákkal tudjuk segíteni.

Ingyenes előadás és bemutató: 2019. 08. 29., 18:00–19:00
Kezdő jógatanfolyam indul: 2019. 09. 02., 17:30–19:00
Tanfolyamvezető: Zoltai Miklós, pszichológus, jógaterapeuta
Helyszín: Debreceni Jóga Egyesület, Kossuth u. 5. (Gambrinus köz)
Bővebb információ és regisztráció: www.jogadebrecen.hu

LADY-FORM
Boldogság, kiegyensúlyozottság női jógával, hatékony 
mélyizomtornával, speciális alakformálással, relaxációval. 
Itt megtanulhatsz mindent, amit egy EGÉSZséges NŐ tudhat és alkalmazhat 
a mindennapi életben és kapcsolataiban.
Ingyenes bemutató: 2019. 09. 05., 17:30–18:30
Kezdő tanfolyam: 2019. 09. 10., 17:30–18:30
Tanfolyamvezető: Bertalan Mónika Lady-form és jógaoktató
Helyszín: Debreceni Jóga Egyesület Kossuth u. 5. (Gambrinus köz)
Bővebb információ és regisztráció: www.ladyformdebrecen.hu

SPANYOL KUCKÓ
JÁTÉKOS SPANYOL NYELV GYERMEKEKNEK különleges módszerrel:
JÓGA + kézművesség + mese + báb + tánc a SPANYOL KUCKÓBAN.
Ingyenes bemutató: 2019. 09. 12., 16:30–17:30
Tanfolyam indul: 2019. 09. 19-től 16:30–17:30, minden csütörtökön, korlátozott 
létszámban.
Tanfolyamvezető: Bertalan Mónika, jóga- és spanyol-nyelvoktató
Helyszín: Debreceni Jóga Egyesület Kossuth u. 5. (Gambrinus köz)
Bővebb információ és regisztráció: www.jogadebrecen.hu

Gyere, próbáld ki!

www.mcdb.hu

Az Új Főnix Terv keretében debreceniként 
mindannyian tapasztaljuk, hogy a város ve-
zetősége és társszervezetei jelentősen bő-
vítették a betelepülő nemzetközi vállalatok 
számát, annak érdekében, hogy a Debrece-
ni Egyetemen és a Debreceni Szakképzési 
Centrumban végzett szakemberek számára 
helyben biztosítsunk foglalkoztatási lehető-
ségeket.

Az igazi kérdés már most, de a jövőben 
különösen az lesz, hogy milyen előnyökkel 
járhat az emberi erőforrások fejlesztése és a 
robotika együttes alkalmazása?

A 4.0 ipari fejlesztések a szakképzésben 
és a munkavállalóktól is jelentős szemlélet-
beli és minőségi változásokat igényelnek. 
Nemzetközi tanulmányok, illetve a jövő mun-
kaerőpiacára vonatkozó prognózisok egybe-
hangzóan azt mutatják, hogy újszerű tudásra 
és magas szintű munkavállalói kulcsképes-
ségekre együttesen van szükség!

Bár egyre inkább teret nyer az adatokon 
alapuló döntéshozatal, az emberi tényező 
most még nem, és valószínűleg még jó da-
rabig nem váltható ki számos munkakörben 
sem robotokkal, sem a mesterséges intelli-
genciával. 

A céltudatosabb pályakezdők már most 
úgy választanak gyakorlati helyet, hogy az 

oktatásból való kilépés után a karrierjüket is 
az adott cégnél kezdik el építeni, míg mások a 
képzésből kilépés után sem találják helyüket 
a munka világában. Reális önismeret, közvet-
len visszajelzések hiányában nem ismerik a 
bennük rejlő lehetőségeket, sem képessé-
geiket és azok korlátait. A foglalkoztatáshoz 
szükséges munkáltatói igények eltérőek le-
hetnek szakmai tekintetben, de nagymérté-
kű egyezést mutatnak a munkavállalói alap-
kompetenciák terén. 

A ma már alapvető digitális kompetenci-
ák mellett kiemelten fontos a kommunikáci-
ós képesség, az innovációs hajlam, a krea-
tivitás, a rugalmasság, az önállóság, illetve 
a csapatban való munkavégzés képessége 
– és a jövőben ez még inkább érvényesülni 
fog! 

De vajon az oktatásból kilépő fiatalok, 
vagy akár az idősebb generációk mennyire 
rendelkeznek ezekkel a képességekkel? 

Életkortól függetlenül is kulcsfontosságú 
az önfejlesztés igénye, valamint az a moti-
váció, amely arra ösztönzi a munkavállaló-
kat, hogy merjenek és akarjanak változtatni 
helyzetükön. A tanulás nem csupán iskolai 
és tanfolyami keretek között elképzelhető; 
felnőttként is bárki részt vehet képességfej-
lesztő programokban Debrecenben és von-
záskörzetében.

Céltalanság helyett tudatosan kell keres-
ni azokat a már térítésmentesen is elérhető 
lehetőségeket, melyek hozzásegítik a mun-
kavállalókat a vállalkozások által keresett 
kulcskompetenciák megszerzéséhez, az elhe-
lyezkedéshez és munkahelyük megőrzéséhez. 

Váljon Ön is nélkülözhetetlenné – 10 
kulcskompetenciáját 20 éves gyakorlattal 
rendelkező szakemberek segítségével fej-
lesztheti Ability Work műhelyeinkben!

Keressen bennünket akkor is, ha cégveze-
tőként elkötelezett, és lojális munkaerővel 
szeretné bővíteni vállalkozása kapacitását!

Elérhetőségünk: https://abilitywork.hu/

Emberi erőforrás és/vagy robotika? Sordöntő változások!
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Minden nap meglepetéseket ígér az idei 
karneváli héten. Augusztus 14-én úszógyer-
tyákat bocsátanak vízre az elhunytak emlékére 
a Debreceni köztemetőben, 15-én megsütik 
Debrecen kenyerét, 16-án a Klasszikusok 
éjszakáján vehetünk részt. 17-én a Kossuth 
téri programkavalkád ígér remek szórako-
zást, 18-án megrendezik a Galiba-fesztivált a 
kicsik számára, 19-én megérkeznek a külföldi 
csoportok, 20-án este pedig a karneválé és a 
karneváli hangulaté lesz a főszerep. A rendez-
vény során tíz cukrász küzd majd a Debrecen 
fagyija címért.

Minden eddiginél különlegesebb lesz az idei, 
jubileumi virágkarnevál. Nagyon gazdag, sok-
színű programkínálatra számíthat a közönség 
a karneválon és a karneváli héten. Ezúttal is a 
középpontba kerülnek a virágok (az egyhetes 
rendezvény minden napja kapott egy virág-
nevet!), lesznek pazar gasztronómiai rendez-
vények (cseh sörkert), Galiba-gyermekprogra-
mok, koncertek a Nagyerdőben és a főtéren, 
s ahogy megszoktuk, újra megnyitja kapuit a 
Tündérkert is a Régi Városháza udvarán. Új 
belvárosi helyszínként a Hal köz kínál zenés-
táncos programokat, de nem marad el a biciklis 
felvonulás és a 3D épületvetítés sem (ismét az 
egyetemnél). Olyan időszak lesz (ez is) Debre-
cenben, amikor minden generáció jól érezheti 
magát; a debreceniek és a városba látogatók 
egyaránt megtalálhatják a számukra szimpati-
kus rendezvényeket.

O Augusztus 14., szerda
10–19 óra: Alkotásutca – festőműhely a Kölcsey 

Központban (nyitva: augusztus  
19-éig)

12–01 óra: Cseh sörkert a Nagyerdei parkban

Debreceni Virágkarnevál
15 óra:  Boldogasszony-kiállítás: megnyitó 

a Kölcsey Központban (szeptember 
13-áig látogatható)

19 óra:  Megemlékezés a köztemetőben 
20.30:  Bon Bon- és Big band-koncert  

a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

O Augusztus 15., csütörtök 
12–01 óra: Cseh sörkert a Nagyerdei parkban
15–19 óra: Galiba-gyermekfesztivál a Nagyerdei 

parkban, a Lurkó ligetben

15–19 óra: Sakkszimultán a Kölcsey Központ 
báltermében. Közreműködik: Tran 
Dávid és Pintér József

17 óra:  Gyermekkoncert a Nagyerdei  
Szabadtéri Színpadon

19–22 óra: Egy húron – népzenés találkozó  
a Kossuth téri színpadon. 50 magyar 
prímás magyar rekordkísérlete; zenél 
a Bürkös zenekar és Tokos zenekar

20.30:  Dumaszínház a Nagyerdei Szabadté-
ri Színpadon

O Augusztus 16., péntek
12–01 óra: Cseh sörkert a Nagyerdei parkban
10–20 óra: Szomjazóművészek – Kaktuszok és 

pozsgások kiállítás a Kölcsey Köz-
pontban (nyitva: augusztus 19-éig)



27

10–20 óra:  Lázár Ervin mesefiguráinak kiállítása
15–19 óra:  Galiba-gyermekfesztivál a Nagyerdei 

parkban, a Lurkó ligetben
16–24 óra: Tündérkert a Régi Városháza ud-

varán. 20 órától Mörk-, 22 órától  
Qualitons-koncert 

19.30–21 óra: Táncol a város! Zenés program a Hal 
közben 

20–23 óra:  Klasszikusok éjszakája: a Kodály Fil-
harmónia koncertje a Kossuth téren

20.30:  Beatles vs. Stones a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon 

19 óra:  Fiesta Cubana a Baltazár téren 

O Augusztus 17., szombat
10–24 óra:  Tündérkert a Régi Városháza udva-

rán. 20 óra: Loop Doctors, 22 óra:  
Mystery Gang 

12–01 óra:  Cseh sörkert a Nagyerdei parkban
15–19 óra:  Galiba-gyermekfesztivál a Nagyerdei 

parkban, a Lurkó ligetben
17–02 óra:  Retro-party a Kossuth téren. 

Sztárvendégek: Charlie, Keresztes 
Ildikó, Korda György és Balázs Klári, 
REDProdukció zenekar, Dj Dominique

18–19 óra:  Világok virága: rózsaültetés a Med-
gyessy sétányon 

19.30–21 óra: Táncol a város! Zenés program a Hal 
közben 

19.30:  Fiesta Cubana a Baltazár téren
20.30 óra:  Budapest Bár-koncert a Nagyerdei 

Szabadtéri Színpadon 
21–24 óra:  3D Mapping vetítés az Egyetem 

téren

O Augusztus 18., vasárnap
10–24 óra:  Tündérkert a Régi Városháza  

udvarán. 20 óra: Antonia Vai, 22 óra:  
Jambalaya

10–19 óra:  Galiba-gyermekfesztivál a Nagyerdei 
Kultúrparkban 

12–23 óra:  Cseh sörkert a Nagyerdei parkban

16–18 óra:  Galiba-felvonulás a Nagyerdei Stadi-
onnál, a fesztiváltéren 

18 óra:  Tojama – város a Tatejama ölelésé-
ben. Máthé András kiállítása a Köl-
csey Központban (nyitva: szeptember 
1-jéig)

18–21 óra:  Night ride kerékpáros felvonulás 
(Ködszínház–Belváros–Egyetem tér)

19.30–21 óra: Táncol a város! Zenés program a Hal 
közben  
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20 óra:  Kerekes Band-koncert a Kossuth 
téren

20.30:  Duna művészegyüttes előadása a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 

21–24 óra: 3D Mapping vetítés az Egyetem 
téren 

 
O augusztus 19., hétfő 
10–24 óra:  Tündérkert a Régi Városháza 
 udvarán 
20 óra:  Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta 
22 óra:  Los Orangutanes
14–01 óra:  Cseh sörkert a Nagyerdei parkban
15–19 óra:  Galiba-gyermekfesztivál a Nagyerdei 

parkban, a Lurkó ligetben
17 óra:  Veronaki: Mosó Masa mosodája  

a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon
19.30–21 óra: Táncol a város! Zenés program a Hal 

közben 

20 óra:  Budapest Jazz Orchestra- + Tóth 
Vera-koncert a Kossuth téren 

20.30:  Caramel-koncert a Nagyerdei  
Szabadtéri Színpadon

21–24 óra:  3D Mapping vetítés az Egyetem téren 

O Augusztus 20., kedd
7–13 óra  Karneváli felvonulás (Petőfi tér–

Nagyerdei Stadion) 
10–02 óra:  Cseh sörkert a Nagyerdei parkban 

13–16 óra:  Galiba-gyermekfesztivál a Nagyerdei 
parkban, a Lurkó ligetben

14–20 óra:  Virágkocsi- és oldtimer-kiállítás  
a Nagyerdei Stadion rendezvény-

 terén, illetve a Nagyerdei körúton
14–20 óra:  Tündérkert a Régi Városháza udvarán.
15–18 óra:  Karneváli fieszta – folklórbemutatók
19–21.30:  Karneváléj a Nagyerdei Stadionban
22 óra:  Tűzijáték az Egyetem téren, majd 

Kiscsillag-koncert
  
O Augusztus 21., szerda 
08–20 óra:  Virágkocsi-kiállítások szerte a 
 városban
19–20.30  RÁADÁS Táncol a város – Esti karne-

vál (Megyeháza–Kossuth tér) 
20.30:  Magna Cum Laude-koncert  

Kossuth tér 

A Déri Múzeum augusztus 17-én, 18-án, 19-én 
és 20-án is várja az érdeklődőket délelőtt 10 órá-
tól 18 óráig. Ezeken a napokon viszont nem lesz-
nek bibliai témájú és zenekísérettel egybekötött 
fényjátékok a Munkácsy Teremben.
Az Agóra élményközpont július 31. és augusz-
tus 21. között rendkívüli nyitvatartással minden 
szerdán, csütörtökön és pénteken már 10 órától 
látogatható. Augusztus 19-én, hétfőn és 20-án, 
kedden is nyitva tartanak 10-től 18 óráig.  
A virágkarneválhoz kapcsolódóan augusztus 
17-étől négy napon át különleges „virágos” prog-
ramokkal várják az érdeklődőket. A látogatók – 
többek között – megismerhetik a kertek és mezők 
legszebb  és legkülönlegesebb virágait, megtud-
hatják, mi az a virágnaptár, maguk is készíthet-
nek színes virágokat vagy virágos medálokat, 
valamint előadást hallhatnak hazánk leghíresebb 
rózsanemesítőjéről is.
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Adybandi ébresztése 

ÓRIÁsI
ANtIQUe FAIRs

KARNeVÁLI 
RÉGIsÉGVÁsÁR

2019. augusztus 20-án 7–16 óráig

www.debreceniregisegvasar.hu

Több mint 100 kereskedő, 
több ezer árucikk.
Díjtalan parkolás, 
díjtalan látogatás.

Debrecen, Kishegyesi út 1–11. 
(tesCO parkoló)
Gps koordináták: 

47.629762, 21.608482

O eGY ÉV HORtOBÁGYON. Kotricz Tünde fotókiállítása az egyetem 
területén található Élméleti Galériában szeptember 6-áig látható.

A huszadik század elején Ady Endre 
új fejezetet nyitott a magyar líra tör-
ténetében. Új stílust, új költői nyelvet 
teremtett. Pályája elején néhány évet 
Debrecenben töltött; ebben az idő-
szakban lett joghallgatóból újságíró, 
s kezdett első verseskötete, a Versek 
kiadásán dolgozni, ami 1899-ben 
meg is jelent Debrecenben. Szerelem, 
csalódás, titkos imádó, mulatság, 
versek, kardpárbaj, újságírás. Pár 
kulcsszó, melyekkel leírható az a 
röpke két év, míg Debrecenben élt. 
A költő halálának 100. évfordulója 

alkalmából rendezett kiállítás – a 
Debreceni Irodalom Házában – e 
hívószavak mentén enged bepillan-
tást Ady életének korai, debreceni 
időszakába. A tárlat az Álmodó Ma-
gyarok állandó kiállításba beépülve, 
arra folyamatosan reagálva mutatja 
be a főbb kapcsolódási pontokat. A 
kiállítással szoros egységet alkotó 
múzeumi nyomozás keretében az 
arra vállalkozók Ady Endre elveszett 
galléros köpönyegének titkát fedez-
hetik fel. A kiállítás december 31-éig 
tekinthető meg. ■

Kapunyitóra készül a Vojtina. 
A nyári szünet után a játékra, 
muzsikára és mulatságra kiéhe-
zett publikumot várja a társulat 
a Nagytemplom mögötti 
Emlékkertbe: augusztus 25-én, 
vasárnap 10 órától ugyanis újra 
kinyitják a Bábosház kapuját! A 
tervezett előadásokból készült 
ízelítőkkel csábítják a közönsé-
get az új évadba – lesz bábké-
szítés, játék és móka! ■

Idesüss a Figurásra!

O MAGYAR UDVAR. Korábban nagy sikere volt, idén is lesz Magyar 
udvar – Történelmi játszótér a Simonffy utcai Ifiházban. A virágkarneváli 
hét kísérő programjának középpontjában a hagyományokat ápoló és a 
magyar kulturális értékeket őrző események állnak, s különböző történel-
mi korok elevenednek meg hagyományőrző csoportok közreműködésével.
Augusztus 18-án 15 és 22 óra között lesz itt fegyverzet-, viselet- és 
hadibemutató, ügyességi játékok és kézműves foglalkozások. A színpadon 
néptánc és népzene, vásári komédia várja a közönséget. Láthatjuk majd 
az olasz zászlóforgatók bemutatóját, de lesz – többek között – nemzeti 
rock-est, valamint Szkítia-koncert is. ■
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Június 19. és 20., 20.30 (esőnap: június 21.)
NE MOST, DRÁGÁM! – Bohózat a Madách Színház előadásában

Június 23. és 24., 20.30 (esőnap: június 25.)
BOLHA A FÜLBE – A Thália Színház előadása

Június 26., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint Quartet:
SHAPESHIFTER lemezbemutató koncert

Június 27., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Dumaszínház: KÖNNYŰBULVÁR – Dombóvári István, Bellus 
István, Lovász László és Musimbe Dávid Denise estje.

Június 30., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
MÁSKÉPP
Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél koncertje a Modern Art Orchestrával

Július 3., 20.30
A SKARLÁT BETŰ  – A Győri Balett előadása két felvonásban

Július 8. és 9., 20.30 (esőnap: július 10.)
MENNYEI HANG! – Vígjáték a Játékszín előadásában

Július 11., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
MINTHA ELVÁGTÁK VOL – A L’art pour l’art Társulat előadása

Július 13. és 14., 20.30 (esőnap: július 15.)
AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE

Július 23. és 24., 20.30 (esőnap: július 25.)
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG! – Szimfonikus koncertszínház

Július 29., 19.00 (esőnap: július 30.)
A PÁL UTCAI FIÚK – A Pannon Várszínház előadása 

Augusztus 12., 20.00 (esőnap: augusztus 13.)
FIGARO HÁZASSÁGA – Mozart vígoperája magyar nyelven 

Augusztus 14., 20.00 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
A BON-BON ÉS A DEBRECEN BIG BAND KONCERTJE

Augusztus 15., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Dumaszínház: ÉLETED FILMJE. Kovács András Péter önálló estje

Bővebb információ és jegyvásárlás: www.nagyerdeiszabadteri.hu
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Még több film, még több moziműsor, ajánlók és 
kritikák a Dehir.hu hírportálon!

Filmek az ApollóbanMoziműsor
O kErtész miHálY-tErEm
Aug. 8–14., 15.30 Angry Birds 2.
Aug. 8–14., 17.30 Angry Birds 2.
Aug. 8–14., 19.45 Halálos iramban: Hobbs & Shaw
Aug. 10., 13.15 A kis kedvencek titkos élete 2.
Aug. 15–21., 15.30 (17-én és 18-án 13.30-tól is) Jó srácok
Aug. 15–21., 17.30 Angry Birds 2.
Aug. 15–21., 19.30 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 22–28., 15.30 (24-én és 25-én 13.45-től is) Jó srácok
Aug. 22–28., 17.30 A bűn királynői
Aug. 22–28., 19.30 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 29.–szept. 4., 15.30 Jó srácok
Aug. 29.–szept. 4., 19.30 Volt egyszer egy Hollywood

O soÓs imrE-tErEm
Aug. 8–14., 15.45 Pompon klub
Aug. 8–14., 17.45 (10-én és 11-én 13.30-tól is) Az oroszlánkirály
Aug. 8–14., 20 óra Közönségsiker-sáv
Aug. 15–21., 20.15 Jó srácok
Aug. 17–18., 13.15 Angry Birds 2.
Aug. 15–21., 17.15 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 15–21., 15.15 Közönségsiker-sáv
Aug. 22–28., 20.15 Jó srácok

Aug. 22–28., 17.15 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 22–28., 15.15 (24-én és 25-én 13.30-tól is) Angry Birds 2.
Aug. 29.–szept. 4., 17.15 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 29.–szept. 4., 15.15 Közönségsiker-sáv
Aug. 29.–szept. 4., 20.15 Támadás a Fehér Ház ellen 3. - A védangyal bukása
Aug. 31.–szept. 1., 13.30 Angry Birds 2.

O dEésY alFréd-tErEm
Aug. 8–14., 18 óra 
(10-én és 11-én 13.30-tól is) Halálos iramban: Hobbs & Shaw
Aug. 8–14., 16 óra Vita & Virginia-Szerelmünk története
Aug. 8–14., 20.30 Góliát
Aug. 15–21., 16.15 (17-én és 18-án 13.15-től is) Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 15–21., 19.15 Halálos iramban: Hobbs & Shaw
Aug. 22–28., 15.15 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 22–28., 18.15 Közönségsiker-sáv
Aug. 22–28., 20.30 (24-én és 25-én 13.15-től is) Aki bújt
Aug. 31.–szept. 1., 13.15 Volt egyszer egy Hollywood
Aug. 29.–szept. 4., 16.15 Raoul Taburin
Aug. 29.–szept. 4., 18 óra Újrakezdők
Aug. 29.–szept. 4., 20 óra A bűn királynői
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 11 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-
mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-

a SzemüVeg nem luxuS!
11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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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Megfejtéseiket augusztus 22-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között  
a Debrecen Televízió Kárpátaljai  

vértanúk című filmjéből sorsolunk ki 
két darab DVD-t.  

Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtését beküldő szerencsés 

olvasóink:

Sápiné Andrea, Irinyi u. 16. 
Major Zoltán László,  
Huszár Gál utca 20.
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2019. 
AUG. 9.– 
SZEPT. 6.

DEBRECENI 
VIRÁGKARNEVÁL 
ÓRIÁSI PROGRAMKAVALKÁD 
AUGUSZTUS 14. ÉS 21. KÖZÖTT

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2019. augusztus 9.– 
szeptember 6.

 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: 70 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

O taNgÓ!  
Tánc, dal, zene vagy 
életérzés? Szeptember 
24-én a Kodály Kórus 
Debrecen és Susanna 
Moncayo argentin 
tangóénekes előadása 
egyedülálló módon 
mutatja be a különle-
ges műfajt. A hang-
szerekkel kísért, 
balladaszerű, hol 

melankolikus, hol szenvedélyes, túlfűtött érzelmekkel teli tango-
canciones darabok – különleges atmoszférájukkal, mély értelmű 
szövegükkel – óriási népszerűségnek örvendenek szerte a vilá-
gon, s Magyarországon először lesznek hallhatók kórusfeldolgo-
zásban. A műsor első felében Astor Piazzola dallamai csendülnek 
fel, majd Homero Manzi, az „aranykor” legjelentősebb költőjének 
költeményeire készült kompozíciók. Az est második felében 
Susanna Moncayo autentikus előadását élvezheti a közönség, 
ahol – a Kodály Kórus mellett – egy zongora és egy nagybőgő 
játssza a kísérő szerepét. S hogy a tangó-élmény még teljesebb 
legyen, a zene mellett az eredeti tánc is helyet kap az esten, egy 
kiváló táncos pár jóvoltából. n

O régiségvásár. Három ízben is lesz régiségvásár az 
elkövetkező hetekben Debrecenben. Augusztus 11-én, 20-án és 
25-én reggel a rendezvény a szokásos helyen, a Kishegyesi úti 
Tesco parkolójában nyitja meg kapuit. n

O HarsáNY. Az aktuális orosz plakátművészet, tervezőgra-
fika és tipográfia legjelentősebb alkotóinak munkáit hozta el 
a Modem a földszinti kiállítótermébe, hogy – a rendszerváltás 
után harminc évvel – a világ centrumaiban ismert és elismert 
műhelyeket, alkotókat feltárja és bemutassa. Felismerhető-e az 
orosz gondolkodás és mentalitás a kortárs vizualitásban? Kötő-
dik-e valamennyire az általunk is ismert forradalmi, modern és 
propagandadizájnhoz? Harsánysága, nyersesége mennyire felel 
meg a Nyugat által elvárt sztereotípiának? A szeptember 15-éig 
látogatható tárlaton Peter Bakov, Igor Gurovich, Eric Belousov, 
Anna Kulachek és Yuri Gulitov műveivel találkozhatunk. n
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FELNŐTTOKTaTÁS
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