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Nagyon izgalmas volt a mostani futballszezon. Egy
éve kezdtük a munkát a fiatalokkal, gyorsan teltek
a hetek, hónapok, szépen összerázódott a társaság,
egyre jobb teljesítményt nyújtott a Loki. Ugyanakkor
megmaradtak a hektikus meccseink: elsősorban a
kisebb csapatok ellen rendre alulteljesítettünk, a
nagyobb, erősebb klubokkal szemben viszont sokkal
jobban ment a játék.
Végül – várakozáson felül teljesítve – bronzérmesek lettünk, amire nagyon büszkék vagyunk. Aki
ismeri a magyar futball világát, tudhatja, ez egy
nagyon értékes helyezés. Nagy öröm, hogy pár év
után ismét jó eredményt hoztunk a városnak, szurkolóinknak.
Ilyenkor lehetne a lazításról beszélni, a nyárról,
de a futballban dolgozóknak, a menedzsmentnek
igazából soha nincs igazi szünet. A szezon befejezése
után kezdődik a keret átalakítása, vannak távozók,
lesznek érkezők is, folyik a játékosok kiválasztása, az
igazolások előkészítése.
Ráadásul örömteli helyzetben vagyunk: hamarosan nemzetközi tétmeccseket játszhatunk, mivel
Európa Liga-szereplők lettünk, amire már június
elejétől készülni kell.
A sport a magánéletem része is, szeretek mozogni; újabban – a fiammal biciklizve – igyekszünk az
erdő egészséges környezetét kihasználni.
Kevés a szabadidőm, de azt próbálom a családommal tölteni. A Campus fesztivál a család
számára évről évre kihagyhatatlan program. Mivel
azonban az első Európa Liga-mérkőzésünkre éppen
a fesztivál idején kerül sor, ezért külön izgalom, hogy
idegenben vagy hazai pályán kezdjük-e nemzetközi
sorozatunkat.
Róka Géza
a DVSC Futballszervező Zrt. cégvezetője
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Tóth Menyhért tárlata

Finomságok fesztiválja
Több mint negyedszáz kiállító ételeivel is találkozhat a
közönség június 14. és 16. között a debreceni Nagyerdőben, a 4. Debrecziner Gourmet Fesztiválon. A rendezvény
célja megmutatni, hol tartanak azok a szereplők, akik
ma a vidéki Magyarországon a csúcsot képviselik: legyen
szó akár fine dining éttermekről, bisztrókról és food
truckokról vagy kiváló kistermelőkről.
Többek között olyan éttermektől kóstolhatunk, mint
az Almavirág, az Anyukám Mondta, az Arany Kaviár, a
Gusteau, az Ikon, a Kistücsök és a Végállomás.
Lesznek csodás sütemények (pl. a Kiss Virág, a
Mákvirág, a Mihályi Patisserie), különleges pékáruk
(Panificio Il Basilico) és kézműves sajtok (Nárcisz Birtok).
Kiállít a Sárréti Chilifarm, a Heit Torma és a Grapoila. Az
italkínálatot – többek között – a Bortársaság, a DiVino, a
Szentkirályi Ásványvíz, a Zip’s brewhouse, a Champagne
Taittinger forgalmazója, a Bor és Más Kft. nyújtja.
A fesztivál sztár műsorvezetői Liptai Claudia és Bernáth József séf lesznek, akik mellett a legjobb szakácsok
„forgatják majd a fakanalat” a gasztroszínpadon.. ■

A zene éjszakája Debrecenben
Carl Orff Carmina Buranáját három kórus, három
sztárvendég és két zenei együttes szólaltatja meg a
Kossuth téren augusztus 16-án. Miklósa Erika, Haja Zsolt,
Szerekován János szólisták, a Talamba Ütőegyüttes és
a Kodály Filharmonikusok, a Kodály Kórus Debrecen, a
Csokonai Színház Énekkara és a Lautitia
Kóruscsalád közreműködésével megvalósuló produkció a Kodály Filharmónia Debrecen új programsorozatának fő attrakciója lesz.
A zene éjszakája Debrecenben
elnevezésű program első alkalommal kerül megrendezésre,
a Debreceni Virágkarnevál
eseményeihez kapcsolódva.
Az ingyenes koncertsorozat
keretében 20 órától a Református
Nagytemplomban Miklósa Erika (ének),
Tóth László (trombita) és Somogyi-Tóth
Dániel (orgona) templomi hangversenye lesz hallható, 21
órától csendül fel a Kossuth tér Nagyszínpadán a Carmina
Burana, 22 órától pedig „megszólalnak” a belváros teraszai és terei, több kamaraegyüttes közreműködésével.
A zene éjszakáját 22.30 órától Mozart Egy kis éji zenéje
zárja a Kossuth tér Kamaraszínpadán. ■

A Belvárosi Galéria idén nyáron Tóth Menyhért festőművésznek adózik tisztelettel, aki – a 20. századi
magyar piktúra egyik meghatározó alakjaként –
számos kiváló magyar művész számára jelentett
művészi és erkölcsi-emberi példát. A debreceni közönség 25 esztendeje találkozhatott Tóth Menyhért
tárlatával az egykori Kossuth Egyetem Díszudvarán,
azonban az itt látható anyag teljesen más lesz,
ami részben annak köszönhető, hogy hatalmas az
életmű, illetve annak, hogy ezúttal magángyűjtemények féltett kincseit láthatják a Belvárosi Galériában,
nagyrészt Szűcs
Tamás debreceni
műgyűjtőnek
és Zsellér Jenő
jogörökösnek
köszönhetően.   
A tárlat
június 26-án 17
órakor nyílik a
DMK Belvárosi
Galériájában,
és augusztus
23-éig lesz látogatható. ■
O A PADLÁS több mint három évtizede az
egyik legnépszerűbb hazai musical. Egyszerű a
titka: minden dala igazi sláger (Fényév távolság,
Szilvásgombóc, Örökre szépek, Utána repülünk),
a szövegek szellemesek és költőiek, a történet
pedig képes megszólítani az összes korosztályt.
A Csokonai társulatának fergeteges előadásával
júniusban többször is találkozhatunk. A helyszín a
Víg Kamaraszínház lesz, a főbb szerepeket pedig
Kránicz Richárd, Edelényi Vivien, Oláh Zsuzsa, Jámbor József, Vranyecz Artúr, Újhelyi Kinga, Dargó
Gergely és Papp István, Janka Barnabás, Dánielfy
Zsolt, Gelányi Bence, Fülöp Tamás és Steuer Tibor
játsszák. ■
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Soft Power
A kortárs fiatal, látványelvű
festőnemzedéket – akik többnyire
online felületekből merítik az inspirációjukat – már nem elsősorban
a hagyományos festői látásmód,
hanem a digitális nyilvánosság
foglalkoztatja. Kujbus János alkotói képzeletét is az online felülete-

ket elözönlő fogyasztói toposzok,
az urbánus világ kommerciális
eseményei, a fashion világ reklámjai és az óriásplakátok egyszerűen
dekódolható üzenetei ragadják
meg. Témaválasztásaihoz előszeretettel használja fel a divatvilág
meghamisított valóságát: a csicsás

hight-tech világot. Festményein a
tömegkultúra különböző ideáltípusait eredeti jelentésüktől megfosztva, új helyzetekbe komponálva, új tartalommal ruházza fel.
Popos, dekoratív szín- és formavilágú képein – a fashion-műterem
beállítású figurák mellé – ellentétes, vagy a témához látszólag nem
kapcsolódó „idegen” forma- és
térelemeket illeszt. Az egymás
mellé rakott és az egymástól idegen képi idézetek montázsával a
lélektelen, felszínes globál’ kultúra
ellentmondásosságával szembesít
bennünket.
Kujbus János tárlata a Batthyány utcai b24 Galériában augusztus
9-én nyílik, és szeptember 14-éig
lesz látható. A megnyitó után a
LED zenekar koncertje fokozza a
hangulatot. ■

Apák, fiúk és robotok

Bor, jazz, Békás-tó
A debreceni nyár egyik vonzó rendezvénye
idén is pazar programot kínál a zenei és a kulináris örömök iránt vonzalmat érzőknek. Igazi
gasztrojazz-jamboree lesz a Békás-tó partján,
a legszebb magyar borok és jazzmuzsika
jegyében. Ahogy megszoktuk, az ország egyik
legrangosabb borfesztiválján szinte minden
borvidék képviselteti majd magát. Érdemes
lesz kilátogatni a Békás-tó környékére, ahol
augusztus 1. és 4. között öt programhelyszínen 40 koncert várja a közönséget. A világot
jelentő deszkákon 200 muzsikus játszik majd,
a borok pedig 80 hazai borászatból érkeznek
majd. Kézműves vásár és sokféle étek színesíti
majd a kínálatot.
Bérletek elővételben június 22-éig
kedvezményes áron válthatók. A jegyhez – a
karszalag mellé – minden jegyvásárló egy
logózott borkóstoló üvegpoharat kap ajándékba. 14 év alattiaknak a rendezvény látogatása
ingyenes, azonban karszalag kiváltásához
kötött.
A fesztivál augusztus elsején, csütörtökön
16 órától éjfélig, pénteken és szombaton 16tól éjszaka fél 3-ig, vasárnap 16-től 22 óráig
tart nyitva. ■

Az elmúlt években sok szülő,
főként apuka mutatott élénk érdeklődést az Agóra Tudományos
Élményközpont robotika klubjainak vagy táborainak projektjei
iránt. Most itt az alkalom, hogy
ők is bekapcsolódjanak egy foglalkozásba, hiszen közös kalandra
hívják az Agóra munkatársai a
nyári szünetben a gyerekeket és a
szüleiket! Július 13-án, szombaton 10.30-tól a 8–10 éves gyerekeket és kísérőiket várják, akik
megépíthetnek egy versenyautót
vagy egy robotméhecskét a WeDo
Robotics 2.0 készlet segítségével,
a választott feladaton keresztül
elsajátíthatják a programozás
alapjait, és beléphetnek a felfedezések világába. Másnap, 14-én
délelőtt a nagyobbak már a

LEGO® EV3-as szettel építhetnek
meg egy robotot, és közben azt
is megtudhatják, hogy működnek
a motorok, és hogyan érzékeli a
külvilágot egy robot.
A másfél órás foglalkozásokra
érdemes előzetesen bejelentkezni
a regisztracio@agoradebrecen.hu
email címen. ■

O Munkácsy világa. A festőfejedelem születésének 175. évfordulója
tiszteletére sajátos képi világú tárlatot
rendez a Déri Múzeum. A korabeli lapok
beszámolói és fennmaradt fotók segítségével átalakul a múzeumi tér, hogy
megidézhesse a látogató számára a művész egykori párizsi palotáját, káprázatos
szalonját és műtermét. A Múzeumok
éjszakájára megnyíló különleges kiállítás
történeteket mesél, olyan „sztorikat”
amelyek végül a Munkácsy Teremben
található Trilógiához vezetnek. ■
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A gyermek
a szülők számára lehetőség nyílt
az E-ügyintézésre. Az elsősök
beíratásakor a debreceni szülők
több mint 60 százaléka már ezt
az időtakarékos ügyintézési megoldást választotta!
Intézményhálózatunk képzési
kínálata tovább bővült, magyar–
német két tannyelvű képzést
indítottunk a Csokonai-gimnáziumban, a Hajdú-Bihar Megyei
Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégiumban az országban
egyedüliként pedig hiánypótló
ép értelmű, látássérült, vak és
gyengénlátó tanulókat fogadó
gimnáziumi osztályt is.
A minőségi oktatás
mellett köteleztük el
magunkat.

Pappné Gyulai Katalin

A tantermi táblákra lassan felkerült a vakáció szó
utolsó betűje is. Milyen volt
a most lezárult tanév?
S milyen lesz a szeptemberben induló? Kérdéseinkre Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi
Központ igazgatója válaszolt.
Milyen tanévet hagytunk magunk mögött?
Örömmel mondom, hogy ez a
tanév sok-sok kihívást, tapasztalatot és élményt adott, próbatételeket és sikereket egyaránt
megélhettünk. A Debreceni
Tankerületi Központ zászlajára a
gyermek neve van hímezve, minden intézkedésünk azt célozza,
hogy iskoláinkban a tanulók testi,
szellemi és lelki fejlődéséhez,
tehetségük kibontakozásához
szükséges feltételek rendelkezésre álljanak. Fenntartóként célunk,
hogy diákjaink mindannyian

ugyanazokat a lehetőségeket
kapják meg. Intézményhálózatunkban biztosítottuk a feladatellátás feltételeit, kiegyensúlyozott,
nyugodt körülmények között folyt
a nevelő-oktató munka, százszázalékos volt a szakos ellátottság,
vagyis minden tanórát szakos
tanár tartott.
2018-ban megalakult a
Debreceni Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa és
Diákönkormányzati Tanácsa, továbbá a Tankerületi
Tanács antiszegregációs
munkacsoportja. Nagy
örömünkre szolgál, hogy
városunk és a megyénk
prominens személyiségei
elfogadták felkérésünket a
testületekben való közreműködésre.
A pedagógusok adminisztrációs
terheinek csökkenését eredményezte a KRÉTA rendszer
bevezetése. Intézményeink a
papír alapú helyett áttértek az
elektronikus napló használatára,

Szakmai programjaink megvalósítása során együttműködünk
a várossal, az itteni kulturális
és tudományos intézményekkel,
sportlétesítményekkel. Minden
második osztályosunk korcsolyaoktatásban részesül, az
ötödikesek úszásoktatásban, a
hetedikesek szervezett formában
színházlátogatáson vesznek részt,
a hatodikosok pedig a klasszikus zene világával ismerkednek
hangversenyeken. De az alapfokú
művészetoktatás lehetőségeit is
bővítettük.
Komplex pályaválasztási programunk 1363 nyolcadikosunk továbbtanulását, pályaválasztását
segítette. A program keretében
pedig első alkalommal rendeztünk Suliválasztó SuliFórumot
a diákoktól diákoknak gondolat
jegyében.
2020-tól a felsőoktatásba
kerülés feltétele legalább egy
középfokú nyelvvizsga, ezért
kiemelten kezeltük a témát.
A tanév eredménye, hogy a
középiskolát végzettek 81 százaléka közép-, illetve felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkezik; a
két tannyelvű képzésben részt
vevők esetében ez a szám 100
százalék.
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nemcsak a könyvből tanul
A Debreceni Tankerületi
Központ fenntartásában
42 iskola működik, 35 a
debreceni, 7 a nyíradonyi
járás területén.
Debrecenben a tehetséggondozás kiemelten fontos. Milyen eredményekre, sikerekre
lehetünk büszkék?
A tehetségek folyamatos segítése kiemelten fontos érdekünk
és feladatunk. Ezt Debrecen
önkormányzata 2007-ben, az
országban egyedülálló módon
kinyilvánította, és elindítottuk a
komplex városi tehetséggondozó programunkat. A „debreceni
példa” 10 éve című jubileumi
kiadványunk összegzi az eltelt
időszak eseményeit, eredményeit. E tanévben az általános
iskolákban 471 tehetségígérettel, a Medgyessy-gimnázium
tehetségfejlesztő osztályaiban
214 diákkal foglalkoztunk.
Diákjaink nemzetközi és hazai
versenyeken értek el kimagasló
eredményt: többek között a
Hanoiban megrendezett nemzetközi matematika versenyen,
a 28. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató
Versenyen, a Kamara Virtuózok versenyén, vagy éppen az
OKTV-n, ahol a 9 középiskolánkból 26 diákunk végzett igen
előkelő helyen.
Milyen újdonságokat hoz az új
tanév?
Zöld utat kaptunk, hogy elindítsuk a TÁG-ban a hat évfolyamos
természettudományos képzést.
A Csokonai és a Tóth Árpád
Gimnáziumban megvalósulhat a
többi tanulóval együtt oktatható
autizmus spektrumzavarral küzdő
tanulók nevelése-oktatása.
A Tankerületi Központ két
munkacsoportot hozott létre: az
egyik a BTM-es tanulók fejlesztését szolgáló speciális osztály
kialakításának módjával, a másik

az autizmus spektrumzavarral
küzdő tanulók integrált nevelésével-oktatásával foglalkozik.
Az általános iskolák 3. évfolyamán pedig új sportágat vezetünk
be: az asztaliteniszt.
Tankerületünk általános
iskoláiban 1400
kisgyermek kezdi meg
tanulmányait, s lép első
osztályba.
Mit tanácsol a gyerekeknek
és a szüleiknek, hogyan lazítsanak, hogy töltődjenek fel
nyáron?
Köszönöm a szülőknek az éves
együttműködését. A gyermek
nemcsak a könyvből tanul.
Nyáron leginkább aktív pihenés,
a családi programok, élmények, a
nagymamák, nagypapák szerető
gondoskodása által, a kirándulások, utazások során lazíthatnak,
pihenhetnek a gyerekek. Nyári

táboraink gazdag programkínálata is várja a gyerekeket.
Mi az, amit személy szerint
semmiképpen nem szeretne
kihagyni a debreceni nyár
kínálatából?
Hatéves unokám figyelmét jelenleg
a csillagászat köti le; vele az
Agórába feltétlenül ellátogatunk a
Galilei távcsöves felfedezései című
eseményre. A négyéves „vízkirálynő”
unokámmal pedig az Aquaticum
Élményfürdőben az Aqua Manó
Partyt keressük fel. Ha tehetem,
mindenképpen ellátogatok a Nagyerdei Szabadtéri Színpad előadásaira, ahol gyönyörű környezetben
öröm eltölteni egy-egy estét. A Déri
Múzeum ismeretterjesztő előadásait is szívesen hallgatom, kiállításaira gyakran elkísérem a vendégeimet. De városunk nemzetközi
hírű emblematikus rendezvényén, a
virágkarneválon is örömmel veszek
részt. ■
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Izgalmas színházi évad várható
A serdülőkori átváltozástól (Imágó) és
zaklatástól (Para), a grund kegyetlen
világán (A Pál utcai fiúk) és a nőben
rejlő vágyon át (Yerma) egészen az
örök illúziókig (Don Quijote) vezeti
nézőit a következő évadban a Csokonai Színház társulata. Az új színházi
szezon repertoárjában elhangzik

Műsoron marad az Unferlédi is
a Horváth Árpád Stúdiószínházban

majd Ozmin híres dala Mozart
operájából (Szöktetés a szerájból),
Tosca és Cavaradossi duettje Puccini
szenvedéllyel teli zenedrámájából,
ősszel pedig Kálmán Imre melódiái
(Csárdáskirálynő) költöznek majd a
nagyszínpadra. Műsoron lesz többek
között Saint-Exupéry, García Lorca,
Dürrenmatt, Mikó Csaba, Pass Andrea
és Romankovics Edit egy-egy műve. A
Csokonai Színház új évadának tizennégy bemutatója közül négy (Imágó,
Para, Nemtudomka, Közel-távol)
ősbemutató.
A 2019/20-as évadot még a
Csokonai Színház épületében kezdi
a társulat, a 2020 januári költözést
követően a Víg Kamaraszínház mellett új játszóhelyeken, a Nagyerdei
Stadion (Hall, sajtószoba)
tereiben tartják majd az előadásokat.
Emiatt változik a színház bérletrendszere is: ám továbbra is igyekeznek mindenki számára megfelelő
alternatívát kínálni. A bérletárusítás
augusztus 6-án kezdődik majd. ■

Itt a vége,
fuss el véle!
Kapuzáró napra készül a Vojtina: a
bábosház szomszédságában, a Nagytemplom mögötti Emlékkertbe várják
a kicsiket és nagyokat, június 16-án
10 órától 13.30-ig, a szokásos évadzáróra. Ezen a vidám napon a gyermekekkel együtt ünneplik meg egy
újabb évad, illetve tanév végét. Rövid
ízelítőkkel emlékeznek az elmúlt évad
előadásaira, kézműveskednek, játszanak és mókáznak – majd bezárják
a bábosház kapuját a nyári szünet
idejére. A részletes program elérhető
a Vojtina honlapján! ■

A legnagyobb hazai fesztiválok között a Campus
A Campus fesztivál az elmúlt években
már bebizonyította, hogy a minőségi
kultúra, a kiegyensúlyozott színvonal, a
zenei sokszínűség jellemzi; ezzel idén is
bekerült a minősített európai fesztiválok
közé. Debrecen legnagyobb kulturális
eseményére július 17-étől, négy napon
át, összesen 70 helyszínnel készülnek a
szervezők. A zenei programkínálatban
világsztárok, Limp Bizkit, Dog Eat Dog,
Alan Walker, Willy William, a Delinquent
Habits, valamint Nora En Pure is szerepel.
A Limp Bizkit – a nu metal műfaj
úttörőjeként – még ma is rendkívül energikus koncertzenekar. Magyarországra
egy év után térnek vissza; ezúttal Debrecenben láthatjuk Fred Durst karizmatikus
egyéniségét és a gitáros, Wes Borland
különleges maszkjait. A Campus fellépői

Nora En Pure

között ott lesz a jól ismert francia DJ,
producer, Willy William is. A 38 esztendős
sztár a több mint 446 millió megtekintés felett járó „Ego” című számának
köszönheti hírnevét; népszerűsége
azóta is töretlen. Az egyik legnépszerűbb fellépő, saját dalai mellett olyan
előadókkal jegyez közös számokat, mint
David Guetta, Cris Crab, J Balvin vagy
Jason Derulo. Nagyon érdekes rockzenei
hatásokkal rendelkezik a Seafret névre
keresztelt brit duó. A Campuson látható
Jack Sedman és Harry Draper formációja
2015-ben vált ismertté, „Oceans” című
daluk klipjének főszereplője ráadásul az
a Maisie Williams, aki a „Trónok harca”
című sorozatban Arya Starkot alakítja.
A hazai mezőny legjobbjai közül
jelen lesz az idén 30 éves Tankcsapda, a
15 éves jubileumát ünneplő Halott Pénz
és Road, jön Majka, a Kowalsky meg
a Vega, a Quimby, Rúzsa Magdolna,
a Punnany Massif, Horváth Tamás, a
Bagossy Brothers Company, és fellép
majd a Nagy-Szín-Pad! nyolc résztvevője is. Az idei Campuson rekordszámú,
több mint háromszáz hazai koncert
várható.

Willy William

A debreceniek évről évre magasra
teszik a lécet; 2018-ban is rekordot
döntöttek: 108 ezren szórakoztak a
rendezvényen. Az idei lesz a 12. Campus;
a helyszín változatlanul – a debreceni
Nagyerdőn – a Nagyerdei Stadion és a
Nagyerdei Víztorony impozáns környezete. A Campus fesztivál részletes programja a www.campusfesztival.hu oldalon
olvasható. Kedvezményes jegyelővétel:
július 10-éig!
Újabb elismerés Debrecennek, hogy
– 2017 után – immár második alkalommal választotta be az európai
fesztiválokat minősítő szervezet, az
EFFE (Europe for Festivals, Festivals
for Europe) a legrangosabb fesztiválok sorába a Campust.
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tásával két-két bajnoki címet és
MK-elsőséget nyert a csapat, s
BL-, illetve Európa Liga-csoportkörben játszhatott a DVSC.
Most ismét kijutott a nemzetközi porondra a Loki&Herczeg
András kooprodukció.

Fotó: dvsc.hu

Ismét Európában focizhat a Loki
Ha a vége jó, minden jó! A bajnoki hajrában kétszer is izgalom
nélkül megszerezhette volna a
bronzérmet a DVSC, ám itthon
a kiesés ellen harcoló Kisvárda
(1–3), a Groupama Arénában
pedig a bajnok Fradi ellen nem
sikerült nyerni (1–2), de mivel a
vetélytárs Újpest sem szerzett
pontokat e fordulóban, a zárásra
is saját kézben (lábban) maradt
a döntés. Ekkor hamar kiderült,
nincs miért izgulnunk: a debreceniek gyorsan leiskolázták
a pályáról a paksiakat (4–1),
miközben a lilák reményei végleg
elszálltak a diósgyőri buktával.
Így már a Vidi–Honvéd-kupadöntő előtt tisztázódott a nemzetközi kvartett névsora: az FTC a
Bajnokok Ligája selejtezőjében,
az ezüstérmes Vidi, a dobogó
harmadik helyén végzett DVSC
és a negyedik Budapest Honvéd
pedig az Európa Liga kvalifikációjának első körében léphet majd
pályára.
– Az én nevemet ennyien még
nem skandálták, de a köszönet a
srácoknak jár. S nektek, szurkolóknak, akik rengeteget segítettetek nekünk, 12. játékosként a
csapat mögött álltatok!
„Ti vagytok a legnagyobbak,
hej, hej!”
– énekelt a megafonba a bajnoki
bronzot érő Paks elleni győzelem után Herczeg András, a Loki
trénere, s meghatottan köszönte
meg az ultráknak az egész éves
biztatást.
Kijárt a debreceni szakvezetőnek a dicséret az NB I-es idény

legjobbjait kitüntető RangAdó díjátadó gálán is, ahol az Év edzője
díjat vehette át Marco Rossitól,
a magyar válogatott szövetségi
kapitányától – Herczeg András
mögött Marko Nikolics (Vidi) és
Szerhij Rebrov (FTC) végzett. Az
év gólja szavazáson szintén debreceni díjazottat ünnepelhettek:
a szurkolók az M4 Sport hivatalos honlapján több mint 38 ezer
szavazatot küldtek be, s ezek
alapján Zsóri Dániel Ferencváros elleni, utolsó perces, ollózós
találata nyert – a klubtárs Bódi
Ádám érintés nélküli szögletgólja,
valamint a fradista Lovrencsics
Gergő találata szerepelt még a
díjra pályázók között.
A Loki házi góllistáján az
utolsó meccsen duplázó
Szécsi Márk (8) végzett az
élen, megelőzve Bódi Ádámot (7), valamint Takács
Tamást és Tőzsér Dániel
(6-6).
S némi visszatekintés még a
múltra: éppen húsz esztendővel a
mostani bajnoki bronz előtt érte
el a klub első hangos sikerét.
Az akkor DVSC-Epona néven szerepelt együttes 1999 májusában
a Tatabánya legyőzésével lett
kupagyőztes, s indult el azon az
úton, melyet mostanáig 7 bajnoki
cím, 6 Magyar Kupa-győzelem,
5 Szuper Kupa-elsőség és 1 Liga
Kupa-diadal fémjelez. Herczeg
András a klub alkalmazottjaként
1988 óta (utánpótlás-edzőként,
pályaedzőként vagy vezetőedzőként) a Loki valamennyi sikerének részese, kovácsa volt. Irányí-

Emlékezzünk, honnan indultak?! Amikor 2017 májusában,
az utolsó fordulóban a portugál
Pontes helyére érkezett, megmentőként ünnepelhettük a régiúj debreceni szakvezetőt, hiszen
a szakadék szélére sodródott,
légiósokra támaszkodó kompánia
bent maradt az NB I-ben. Két
esztendő elmúltával pedig immár
azt tapasztalhattuk, hogy szerethető, fiatal csapatunk van, mely
sok örömet okozott a bajnokság
során. A zömmel saját nevelésű
labdarúgókra, ifjú tehetségekre,
s tapasztalt debreceni kötődésű
játékosokra épülő gárda igazi
csapattá formálódott, s kiharcolta a nemzetközi porondra jutást.
Jó mixtúra ez a gárda, hiszen
Nagy Sándor, Bódi Ádám és Tőzsér Dániel játéka és egyénisége
példa lehet az ifjak előtt, miként
a kevesebb szerephez jutó
Mészáros Norbert és Aleksandar
Jovanovic is rengeteget tett
azért, hogy a fiatalok, a csapathoz, az NB I-es kerethez érkezők
beilleszkedése zökkenőmentes
legyen, az öltözőben és a pályán
egyaránt. S szinte észrevétlenül
avattunk stabil elsőligás focistákat: Szatmári Csaba, Pávkovics
Bence, Kusnyír Erik, Haris Attila,
Damásdi Alex, Csősz Richárd ma
már kezdőként is biztos pontja a
Lokinak.
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S azt is tudjuk már, hogy a
csapatkapitány Tőzsér Dániel
szereplésével is számolhatunk a
következő idényben is – szerződése idén nyáron járt volna le,
ám a klub újabb egy évre szóló
kontraktust kötött a játékossal.
A DVSC-ben nevelkedett, korábbi
31-szeres magyar válogatott
középpályás 2016 nyarán,
hosszabb légióskodás után tért
vissza Debrecenbe. Az elmúlt
három idényben alapember volt
a Lokiban, 83 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és 15 gólt
szerzett.
Vezetésével várunk a Lokitól
a klub hagyományaihoz méltó
szerepést.
Az Európa Liga, persze, más
kávéház, hiszen a nemzetközi porondon szereplő csapatok többsége komoly rutinnal
rendelkezik e közegben, nemzeti válogatottakban edződött
tapasztalt futballistákra építik
együtteseiket. Ellenük helytállni
nem lesz könnyű feladat, de a
debreceni „csikók” – Herczeg
András irányításával – ha olyan
akarattal küzdenek, ahogy
megtapasztalhattuk sokszor a
bajnokság során, s ha ugyanúgy
csapatként harcolnak, fegyelmezetten futballoznak, mint
a hazai fellépéseiken, akkor a
külföldi sztárcsapatok ellen sem
esélytelenek.
Hogy ki lesz a Loki ellenfele
az Európa Liga selejtezőjének
július közepi nyitányán?
Egyelőre csak tippelgethetünk, s szemlézgetjük a lehetséges vetélytársakat. Egy
biztos: a DVSC nem kiemeltként
kezdi a sorozatot, így valamelyik kiemelt együttest repíti a
Nagyerdei Stadionba a június
18-án tartandó sorsolás. Így
aztán már az első körben nehéz
ellenfelet is kaphat a debreceni
csapat, hiszen például a svéd FF
Malmö, a lengyel Legia Varsó,
a román Steaua Bukarest, a
norvég Molde FK, a skót Glasgow Rangers, a fehérorosz Dinamo Minszk, a szlovák Spartak
Trnava, a ciprusi Apollon
Limassol vagy éppen a magyar
bajnoki ezüstérmes Mol Fehérvár is a DVSC útjába kerülhet. ■

A Köstner-féle kisugárzás terelte
egy irányba a Loki kéziseit
A hatodik helyen fejezte be
a szezont és újra kiléphet az
európai porondra a Loki. Nem
volt könnyű a menetelés.
Kovács Anna legutolsó másodperces góljával sikerült legyűrni
a Dunaújváros csapatát. Ez a
felejthetetlen mozzanat döntötte
el, hogy a Loki terve teljesül.
Hosszú, nehéz út vezetett idáig.
Kezdődött azzal, hogy – Pal
Oldrup Jensen irányítása mellett
– az új, illetve régi-új érkezőkkel
kiegészülve, a csapat igencsak jó
képet mutatott a nyári felkészülési időszak alatt. Ám ez az őszi
tétmeccseken elillanni látszott.
Egyre inkább úgy tűnt,
hogy a norvég
mester nem
képes megfelelő hatást
gyakorolni a
csapat erős
egyéniségeire.
A válogatott világbajnoki szereplése miatti
bajnoki szünetben
tehát visszatért a kispadra Köstner Vilmos, aki annak
idején – többek között – kétszer
EHF-kupa-győzelemig, majd a
nem távoli múltban két bajnoki
ezüstéremig és a Bajnokok Ligájának főtáblájáig vezette a Lokit.
A tapasztalt mesternek aztán sikerült is „összerántani” a gárdát.
A csapat – a békéscsabai és a
hazai, Fehérvár elleni vereséget
leszámítva – vagy megfelelően,
vagy jól játszott.
A csapat egyénileg is nagy
utat járt be. Az évad legjobbja,
Vantara-Kelemen Éva karriercsúcsot produkált százon felüli
góltermésével, aminek értékét
növeli, hogy kizárólag akcióból

szerezte a találatait. A gárda
legeredményesebbje Kovács
Anna lett, aki zaklatott dunaújvárosi szezon után lelt otthonra
Debrecenben. A kiváló balkezes
átlövőnek időbe tellett, amíg ki
tudott teljesedni új csapatában.
De sikerült visszatalálni régi
önmagához, ami az évad tavaszi
meccsein kulcsfontosságúnak
bizonyult.
De, persze, másokat is lehet
dicsérni. Mert a szeszélyes bombázó, Jeca Despotovic is feljavult
Köstner Vilmos irányítása alatt,
és a két esztendeje, a különböző
válogatottbeli kötelezettségek
miatt gyakorlatilag megállás nélkül játszó Tóvizi Petra fejlődése
is töretlen – rá fog férni a
nyári pihenés. Triffa Ági
a kapuban és Bulath
Anita a mezőnyben
egyértelműen igazolta, hogy nem
az ezüstcsapat
iránti nosztalgia vezérelte a
visszahozatalukat.
Lotte Grigel pedig
akkor is tudott tempót
diktálni, ha éppen nem
ment neki igazán a játék.
A tavaszi szezonban Oguntoye
Viki is derekasan helytállt a kapuban, és a klubrekorderek közé
emelkedett Varsányi Nóri is hozta a maga megbízható játékát.
Kellemes meglepetést okozott Bordás Réka, Arany Rebeka
pedig egyre ígéretesebbnek mutatkozik. Nagyon öröm volt újra
a kapuban látni a kellemetlen
sérülése után visszatérő Szabó
Dórát.
Élménydús évet zárt a Loki.
És van esély arra, hogy a csapat
– az érkezőkkel kiegészülve – a
következő szezonban még több
örömet okoz majd hűséges drukkereinek. ■
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Az eddigi legnagyobb siker
Bronzérmes lett a férfi kosárlabda Magyar Kupában a
DEAC együttese, s ezzel történelmet írt, ám a bajnoki
szezon zárásakor kicsit csalódottak voltak szurkolók
és szakvezetők egyaránt, hiszen nem sikerült bejutni a
play-off, a legjobb nyolc csapat rájátszásos küzdelmeire.
Hajszálon múlott, de így végül kilencedik lett az NB I-ben
a debreceni társulat.
Szégyenkezni, persze, aligha kell, hiszen szerethető és
jó csapatot gyúrt össze Berényi Sándor vezetőedző az
együttes történetének második NB I-es szezonjára.
A szakvezető 2017 januárjában vette át az akkor még

másodosztályú DEAC-ot, s az addig csak a középmezőnyben szerénykedő gárda a kezei alatt megtáltosodott, és tükörsimán kivívta a feljutást. Az első A-csoportos szezonban 12 győzelmet és 20 vereséget jegyzett
a DEAC, mellyel a 11. helyet szerezte meg, s a vártnál
jóval könnyebben harcolta ki a bent maradást. A most
zárult idényben is voltak sikerek és hullámvölgyek, ám a
korábbinál jóval stabilabbnak bizonyult az együttes, jobb
volt a légiósmerítés is. Összekovácsolódott a gárda: hazai környezetben, az Oláh Gábor utcai csarnokban szinte
verhetetlen volt, s idegenből is gyűjtögetett értékes
skalpokat. Respektje lett a debreceni kosárcsapatnak.
Berényi Sándor mégis távozott a DEAC vezetőedzői
posztjáról – de maradt a klubnál. Saját kérése volt ez;
szakmai és családi szempontok egyaránt erre ösztönözték. Az ő szavait idézve, most úgy tud a leginkább
az egyesületnek segíteni, ha visszalép a vezetőedzői
pozícióból. Nem fog teljesen elszakadni az A-csoportos csapattól, de szakmai munkájára az utánpótlást
képező Debreceni Kosárlabda Akadémiánál számítanak
elsősorban.
– Az akadémián a tehetségekkel fogok foglalkozni;
külön edzéseket tartok számukra. Kapocs leszek az
utánpótlás és a felnőtt csapat között – fogalmazott
Berényi Sándor.
A DEAC női kosárlabda-szakosztálya is befejezte a
szezont. A debreceni hölgyek az amatőr női NB I Piroscsoportjában az előkelő nyolcadik helyet szerezték meg.
Az idény végeztével Kovács Imre vezetőedző sikernek
minősítette a produkciót, különösen a Nemzeti Egyetemi
Bajnokságban megszerzett ezüstérmet. ■

A debreceni vizesnyolcas
A világ talán legerősebb vízilabdabajnokságában a DVSE – az elmúlt
évhez hasonlóan – a nyolcadik
helyet szerezte meg. A 16 együttest
számláló mezőnyben az alapszakasz
eredményeivel kiharcolta a felsőházi
tagságot, s ott is volt esélye, hogy
a nemzetközi szinten is klasszisnak
számító négy óriás (FTC, OSC, Eger,
Szolnok) mögötti üldöző bolyban előkelőbb pozíciót harcoljon ki, ám végül
lekopírozta tavalyi bizonyítványát.
Valójában azonban csak a helyezés ugyanaz – a háttér rengeteget
változott egy esztendő alatt, s ezért
értékesebbnek tűnik a mostani nyolcas, mint az egy idénnyel ezelőtti.
Miroslav Bajin vezetőedző egyenesen
a bravúr kategóriájába helyezi a
DVSE értékelését.
– Ellenfeleink szinte kivétel nélkül
erősödtek a szezont megelőzően,
míg mi rengeteget fiatalodtunk,
így ez nálam a bravúr kategóriába
tartozik. Elégedett vagyok az eredménnyel, hálás vagyok a klubnak,

hogy megkaptam ezt a lehetőséget,
és köszönöm a srácoknak a közös
munkát.
A szakvezető, aki az utánpótlásért is felelős az egyesületnél, utalt
arra, hogy az OB I-es csapat bő
keretének fele eddig is a debreceni
fiatalok közül került ki, s ezt a koncepciót szeretnék a jövőben is megtartani. Akik már eljutottak a felnőtt
bajnokságban szereplő együttesbe,
nagyon sokat fejlődtek idén.
– Elképesztően gyorsan tanulnak,
a szezon kezdetén még csak részfeladatokban vettek részt, míg az idény
második felében már nagyon fontos
lövéseket is elvállaltak kulcspillanatokban. Nekik is nagy szerepük volt
abban, hogy januártól összeállt a
csapat; jöttek a szép eredmények.
Ebből ők is és a csapat is rengeteget
profitálhat a közeljövőben, főleg,
hogy várhatóan jövőre még nagyobb
szerep fog rájuk hárulni.
Az újonnan érkezőkről még nem
tudni. Ami a távozókat illeti: mindhárom légiós búcsút int Debrecennek,

Miroslav Bajin

miként Fejős Róbert és a válogatott
bő keretébe a bajnokság végén
behívott Dőry Farkas is máshol
folytatja pályafutását. Az elmúlt
évekhez hasonlóan, a DVSE célja továbbra is az, hogy debreceni fiatalokat integráljon a csapatba – a most
zárult bajnokságban a harmadik
legfiatalabb keret volt a debrecenieké; ősztől biztosan tovább csökken
majd az átlagéletkor. A „csikócsapat”
azonban már sokszor megmutatta
erejét, akarását, s Bajin mester azt
ígéri, a nyáron összeálló együttes is
sok örömet fog okozni a vízilabda
debreceni kedvelőinek. ■
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O A GÖRÖG KATOLIKUS hitélet és vallás sajátosságait bemutató látogatóközpont épül az Attila
téren. Az alapkövet május 23-án tették le a főszékesegyház melletti telken. Az Attila téri Turisztikai
Látogatóközpont – a tervek szerint – jövő tavasszal
már megnyitja a kapuit a hívek és az érdeklődők
előtt. n

O DEBRECEN gazdasági erősödése fontos szerepet
játszhat majd a 2021 után következő uniós fejlesztési ciklusban – erről beszélt Papp László a Piac
és Profit roadshow-ján, ahol – egyebek mellett – a
még nyitott pályázati lehetőségekről kaphattak tájékoztatást az érdeklődők. A polgármester szerint a
következő években – a nemzetközi vállalatok debreceni befektetéseinek köszönhetően – a helyi kis- és
középvállalkozások is megerősödhetnek még akkor
is, ha az uniós támogatási rendszer átalakul. n
O EGYSÉG. Az alkotmányozó zsinat 2009-ben
Debrecenben mondta ki, hogy újra egységes a Magyar Református Egyház. A 10. évfordulóra május
18-án mintegy tízezren érkeztek a városba erre az
ünnepre, melyen Varga Mihály miniszterelnök-helyettes azt mondta: a reformátusok, éppúgy mint a
kormány a nemzetben, a családban és keresztény
értékekben hisznek, az egységes nemzet és az egységes egyház pedig olyan összetartozó fogalmak,
amely segítenek értékeink megőrzésében. n

O TEJIPAR. A régió legmodernebb sajt- és porítóüzemét építette meg Debrecenben az Alföldi Tej Kft.
A mintegy 15 milliárd forintos beruházás után napi
750 ezer liter tej feldolgozására lesz alkalmas a
debreceni üzem. Papp László polgármester a város
gazdasága szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek értékelte a beruházást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig úgy fogalmazott
az üzem átadóján, hogy Debrecen igazi beruházási
bajnok, hiszen 2014 óta huszonötször tartottak és
zártak le beruházási tárgyalást – mindez 8142 új
munkahely létrehozásához vezetett, és 544 milliárd
forint értékű beruházás érkezett a városba. n

O A LEGMODERNEBB eszközök segítik a munkát
az Atomki új Tandetron laboratóriumában, ahol az
orvostudományhoz vagy a régészethez kapcsolódó
kutatásokat is végezhetnek. Barcsa Lajos alpolgármester az új labor átadóján elmondta: ha egy város
regionális vezető szerepre törekszik, fontos, hogy
az élet minden területén lehetőséget biztosítson az
embereknek a kiteljesedésre a szakmájukban. n

O A FIDESZ–KDNP nyerte az európai parlamenti választást; a kormánypártok 13 mandátumot
szereztek, míg az ellenzék összesen nyolc képviselőt
küldhet majd Brüsszelbe: a Demokratikus Koalíció
négyet, a Momentum kettőt, az MSZP–Párbeszéd
és a Jobbik pedig egyet-egyet. Ahogy országszerte,
Debrecenben is lényegesen többen szavaztak, mint
öt éve. Városunkban 42,03 százalékos volt a részvételi arány, 67 ezer 673 debreceni szavazott; itt a
Fidesz–KDNP a voksok 53,12 százalékát szerezte
meg, 35 ezer 759 szavazatot kaptak. Az eredményt
értékelő sajtótájékoztatóján Papp László elmondta: egyértelműen jelezték a debreceniek, hogy ne
az ’Európai Egyesült Államok’, hanem a ’nemzetek
Európájának’ eszménye legyen a kontinens jövője.
A polgármester azt ígérte, az eddigi lendülettel
folytatják a város fejlesztését. n

O ÚJ BUSZOK. Öt új csuklós Mercedes-Benz típusú autóbusz állt forgalomba Debrecenben június
elsejétől. A korszerű járműveket az ITK Holding Zrt.
leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. adta
át a DKV Zrt.-nek. n
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O REKORDÖSSZEG jut idén Debrecenben a lakossági kezdeményezésre történő útépítésekre. Az
Eper utca után újabb kerekestelepi út aszfaltozása
kezdődött el: a Pajtás utca 215 méter hosszan
kap öt és fél méter széles aszfaltburkolatot. Ezt a
helyszínen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be
Czellér László, a városrész önkormányzati képviselője. n

O A FÖLDUTAK stabilizációja idén is folytatódik
Debrecenben: erről Balázs Ákos, a Fidesz–KDNP
frakcióvezetője és Kovács István önkormányzati
képviselő tartott sajtótájékoztatót. Mint elmondták:
79 utcában lesz könnyebb a közlekedés – többek
között a Remény, a Csuka és a Kolónia utcában, illetve a Külső-Létai úton. A karbantartási munkákat
augusztus végére fejezi be a kivitelező. n
O KÖNNYEBB lesz közlekedni a városban: a
Galamb, Vécsei és Gizella utcák kereszteződésében
is elkezdődnek a munkák idén; a csomópontban
jelzőlámpa segíti majd a közlekedőket. n

O KÖSZÖNET A HŐSÖKNEK. Széles Diána
alpolgármester május 10-én, a mentők napján
ellátogatott a debreceni légimentők állomására,
ahol köszönetet mondott a „hétköznapi hősöknek”
az értünk végzett életmentő munkáért. n
O GYERMEKEMELÉS. A tavalyi rekordot megdöntve, 810 gyermeket emeltek magasba május 11-én
a Kölcsey Központban, a város ugyanis idén is részt
vett az „Emeljünk magasba minél több gyereket”
elnevezésű országos rendezvényen. A családok és a
gyermekvállalás fontosságát hirdető program után
a történelmi egyházak vezetői megáldották a Szent
László lovagkirály ereklyéjét kísérő virágkocsit, ami
Somogyvárról érkezett Debrecenbe. n

O ÚJ GYALOGÁTKELŐT építenek hét forgalmas csomópontban. A program a Vincellér
utca és a Derék utca találkozásánál kezdődik
– jelentette be Csaholczi Attila és Orosz Ibolya
Aurélia önkormányzati képviselő. Emellett a
Viola és Ibolya utca, a Cseresznye utca és Monostorpályi út, a Veres Péter és Radnóti Miklós
utca, a Határ út–FAG bejárat, az István út és
Kristály utca, illetve a Szávay Gyula és Hun
utca csomópontjában teszik biztonságosabbá a
közlekedést. n
O NEMZEDÉKEK JÖVŐJÉÉRT. A Debreceni
Tankerületi Központ 2017-ben alapított szakmai
díjával három pedagógus: Juhászné Vadász Emese,
Lukácsné Biró Eszter és Csóka Pálma kiemelkedő
munkáját ismerték el. A tankerület pedagógusnapi
ünnepségén Komolay Szabolcs alpolgármester úgy
fogalmazott: nemzedékek jövője múlik azon, hogy
a pedagógus hogyan végzi a munkáját, milyen
értékeket közvetít a diákok felé, és milyen tudást ad
át a számukra. n
O KORSZERŰSÍTIK a járdákat a Tócóskert téren,
az István úton, a Derék utcán és a Kishegyesi úton. n
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O EGY ERŐS DEBRECEN a záloga annak, hogy
meghaladjuk Trianon tragikus örökségét – ezt mondta
Papp László polgármester a békediktátum 99. évfordulóján tartott megemlékezésen. A polgármester
emlékeztetett arra, hogy 1919-ben román katonák
masíroztak Debrecen főterén, és szinte mindent
elvittek, ami mozdítható volt. Hozzátette: Debrecen
azonban nem tört meg, hanem 1920. június 4-e után
„egy másik történelmi szerepbe lépett”. n

O BOKRÉTAÜNNEP. Új összeszerelő üzemet építtet a német gépgyártó Bürkle cégcsoport a Határ
úti ipari parkban. A beruházás fontos mérföldkövéhez ért, ugyanis az épület eljutott legmagasabb
pontjához, így ebből az alkalomból bokrétaavató
ünnepséget tartottak. A Bürkle negyedik összeszerelő üzeme lesz a debreceni, ahol elsősorban
felületkezelő, valamint faipari technológiák előállításával foglalkoznak majd. n
O ZEBRÁT ÉPÍTENEK a Viola és az Ibolya utca
kereszteződésébe, így sokkal biztonságosabban lehet majd megközelíteni a közeli iskolát. Emellett itt
a Viola utcai ferde beállású parkolóhelyek kiemelt
szegélyét és burkolatát is átépítik. Az új gyalogátkelőhelyek kialakítása hamarosan a Szávay Gyula és
Hun, a Veres Péter és Radnóti utcák, a Határ út és
FAG bejára, az István út és Kristály utca, valamint a
Cseresznye utca és Monostorpályi út csomópontban
folytatódik. n

O A VÁROS IDEI BÁLJÁN a résztvevők támogatásával 11 millió 250 ezer forint gyűlt össze a jótékony
célok megvalósítására. Ezt az összeget teljes egészében a Debreceni Karitatív Testület részére ajánlották
fel a szervezők. Az összegből az alábbi programokat
valósítja meg a testület: nehéz körülmények között
élő családok gyermekeinek tehetséggondozását, nyári
gyermekfelügyeletet a Dorkász Kempingben, hajléktalanok integrációs programját és népi játékok beszerzését. Az adományt Papp László polgármester adta át
Kiss Ábel Lukácsnak, a testület elnökének. n

O NYERT a Latinovits Színház részletes pályázata is.
Debrecen több mint négymilliárd forintot használhat
fel a projekt megvalósítására. A város a terveket már
a pályázat előkészítése idején elkészítette, így most
rajtra készen állnak a kivitelezésre kiírandó közbeszerzés elindításához. Ha minden a tervek szerint alakul,
2021-ben már előadások lehetnek a színházban. n
O A SESTAKERTBEN IS elindult a Zöld város
program: itt parkokat, sétányokat, játszótereket
újítanak meg, kondiparkot építenek. A Thomas
Mann–Mikszáth lakótömbben új életre kel a park,
a járdákat felújítják, új sétányt építenek. Jelentős
korszerűsítésen esnek át a Bolyai utcától északra
eső zöldterületek és megújul a Poroszlay–
Martonfalvi tömb is. n

O A KERTEKALJA utcában megkezdték az
aszfaltozás előkészítését. Mint Balázs Ákos,
a józsai városrész önkormányzati képviselője
sajtótájékoztatóján elmondta, az önkormányzat több ütemben látta el aszfaltburkolattal az
utcát és alakította ki a csapadékvíz-elvezetést,
emellett kiépítették a közvilágítást. Most az
utolsó, 355 méteres szakaszon is négy méter
széles aszfaltburkolatot kap az utca. n
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Programok

21

időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Június 12–16.
90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok a Csapó utcai sétálóövezetben.

O Június 15., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 14–16.
4. Debrecziner Gourmet-fesztivál a
Nagyerdei parkban.

O Június 15., szombat, 17 óra
Alföldi Forradalmi Városjárás. Útvonal: Piac utca–Megyeháza, Szent Anna
utca, Kossuth utca, Régi Városháza,
Csapó utca, Református Kollégium.

O Június 14–28., hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

O Június 15., szombat, 17 óra
Csokonai Színház: Adyák-gála. Az
Ady-gimnázium rendezvénye.

O Június 14.–augusztus 4.
Digitális planetárium: Galilei távcsöves felfedezései az Agórában.

O Június 15., szombat, 20 óra
Be Massive-koncert a Víztoronyban.

O Június 14., péntek
Falusi Mariann koncert a Víztoronyban.
O Június 14., péntek
Életnagyság. Nagy Gabriella kiállítása a b24 Galériában.
O Június 14., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Interaktív bababama klub az Ifjúsági Házban.
O Június 14., péntek, 15 óra
Dombosi–Gáspár-György kerti családi juniális a Csapókerti K. Házban.
O Június 14., péntek, 20 óra
Felszólító Mód-koncert a Club
Akusztikban, az Ifjúsági Házban.
O Június 14., péntek, 22 óra
Klaudia Gawlas by DNS x
Mariaposas koncert a Hallban.
O Június 15.–augusztus 31.
Aquaticum Nyár az Aquaticum Élményfürdőben.
O Június 15–30., hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

O Június 15., szombat, 20 óra
Be Massive Label Night. Techno
Night a Víztoronykertben.
O Június 15., szombat, 21 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum
Élményfürdőben.
O Június 16–17., 20.30
Thália Színház: Legyen férfi,
Monsieur Pignon! Előadás a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
O Június 16., vasárnap, 10 óra
Kapuzáró nap a Vojtina Bábszínházban. Kézműveskedés a Nagytemplom mögötti Emlékkertben.
O Június 16., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Őslény-project. Ismeretterjesztő program az
Agórában.
O Június 16., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: az Abigél Többcélú Intézmény évzáró gálája.0
O Június 17., hétfő, 14 és 19 óra
Víg Kamaraszínház: Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A Padlás.
Bérletszünet.

O Június 15., szombat, 10 óra
Varrjunk a szabadban! – a csapókerti
református templom kertjében.

O Június 18., kedd, 10 óra
Kreatív nyár – kézműves foglalkozás a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Június 15., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.

O Június 18., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O KÖSÖNTYŰ. Idén is nagy
népszerűségnek örvendett az amatőr
ékszerkészítő pályázat. A tavalyi évhez
hasonló módon, az ország számos
területéről – de még a határon túlról is
– érkeztek pályamunkák. Az ékszerekből
nyílt tárlatot a debreceni közönség a
Tímárházban láthatja.
O Június 18., kedd, 14 és 19 óra
Víg Kamaraszínház: A Padlás. Bsz.
O Június 18., kedd, 17 óra
Túlélőcsomag pároknak. A kapcsolat lelki dimenzióiról a Méliuszban.
O Június 19–20., 20.30
Madách Színház: Ne most, drágám!
– a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
O Június 19., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.
O Június 19., szerda, 10 óra
Víg Kamaraszínház: A Padlás. Bsz.
O Június 19., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.
O Június 19., szerda, 10.30
Szünidei családi matiné mesével,
játékkal, papírszínházzal és kreatív
sarokkal a Méliusz Könyvtárban.
O Június 19., szerda, 13 óra
Egészségnap, filmvetítés, vetélkedő a Nagymacsi Közösségi Házban.
O Június 19., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A Padlás. Bsz.
O Június 19., szerda, 16.30
Kovács Árpád festőművész kiállítás
megnyitója a DAB-székházban.
O Június 19., szerda, 16.30
A bioritmus szerepe az egészség-
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Június 21–23., 16 óra
Európa csapolt kézműves sörei.
III. Sörtorony-fesztivál a Víztoronykertben.

O HANGFEGYVEREK. Krasz
Ádám, Jeneses Ádám, Kophelyi Dániel, a
három pályakezdő hangművész fiatalos
hangnemben, interaktív módon és közérthetően mutatja be az itthoni kortárs
képzőművészetben háttérbe szoruló
médiumot a Modem tárlatán. A koncepció a háborúban, terrorcselekményeknél
és fegyverkezésnél használt „szónikus
fegyverek” közé csoportosul.
megőrzésben. Váróné Síró Ágnes
pszichológus előadása a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Június 19., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Június 26., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Június 21–augusztus 6.
50 éve. Makoldi Sándor korai munkái a Kölcsey Központban.

O Június 26., szerda, 10.30
Szünidei családi matiné mesével,
játékkal, papírszínházzal és kreatív
sarokkal Méliusz Könyvtárban.

O Június 21., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Interaktív babamama klub az Ifjúsági Házban.

O Június 26., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Június 21., péntek, 12 óra
Véradás az Ifjúsági Házban.

O Június 26., szerda, 16.30
A legtitokzatosabb Egyiptom.
Vetített képes előadás a Déri Múzeumban.

O Június 21., péntek, 14.30
Kreatív kézműves foglalkozások a
Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.
O Június 22., szombat, 14.30
Örményország spirituális varázsa
című koncert és ikonkiállítás a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Június 22., szombat, 16 óra
Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban és a Déri téren.
O Június 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 26., szerda, 20.30
Harcsa Veronika Gyémánt Bálint
Quartet a Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon.
O Június 27., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Június 27., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Június 22., szombat, 20 óra
Olasz est az Ifjúsági Házban.

O Június 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Június 19., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték az Újkerti
Közösségi Házban.

O Június 23–24., 20.30
Thália Színház: Bolha a fülbe – a
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 27., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.

O Június 19., szerda, 18 óra
Szimbológia: Jézus, a férfi, akit
félreértettek. Előadás a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Június 23., vasárnap
Csokonai Színház: A Sárközy balettiskola vizsgája.

O Június 27., csütörtök, 20.30
Dumaszínház: Könnyűbulvár a
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 23., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco parkolójában.

O Június 28., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Interaktív baba-mama klub az Ifjúsági Házban.

O Június 20., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O Június 25., kedd, 8 óra
Emlékezés Weöres Sándorra és
Örkény Istvánra a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.

O Június 28., péntek, 21 óra
Kertmozi 5.0: Ragyogás a Nagyerdei
Szabadtéri Színpadon.

O Június 20., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Június 25., kedd, 10 óra
Kreatív nyár. Kézműves foglalkozás
a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Június 20., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok a
Szaunavilágban

O Június 25., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Június 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Június 26., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csapókerti Közösségi Házban.

O Június 20., csütörtök, 18 óra
Reménypont Életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.

O Június 26., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.

O Június 20., csütörtök, 10 óra
Ringató. Családi, művészeti és
nevelési program a Modemben.

O Június 29., szombat
Forest Bump-koncert a Víztoronyban.
O Június 29., szombat, 10 óra
Cserebere-party és turi buli a Nagymacsi Közösségi Házban.
O Június 29., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.
O Június 29., szombat, 15 óra
XX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál
és Ifjúsági Találkozó a Csapókerti
Közösségi Házban.
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O SHAPESHIFTER. Harcsa Veronika és a Gyémánt Bálint Quartet június
26-án lemezbemutató koncertet tart a
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
O Június 29., szombat,16 óra
Rocksuli 30. Tanévzáró mini fesztivál a Víztoronykertben.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Július 3., szerda, 16 óra
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

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

O Július 3., szerda, 20.30
Győri Balett: A skarlát betű a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 10., szerda, 10 óra
Kakaó-klub zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Július 4., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték klub a
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Július 10., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Július 4., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O Július 10., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték az Újkerti
Közösségi Házban.

O Július 4., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 11., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték klub a
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Július 4., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 11., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O Június 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 5., péntek
Stoned Scary Guys. Rocktoronyfesztivál a Víztoronyban.

O Június 30., vasárnap, 20.30
Másképp. Miklósa Erika és FeketeKovács Kornél koncertje a Modern
Art Orchestrával a Nagyerdei
Szabadtéri Színpadon.

O Július 5., péntek, 14.30
Menő Manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.

O Július 1–31., minden hétköznap,
18 órától
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Július 1., hétfő, 9 óra
Regionális Magyar Népdalverseny a
Belvárosi Közösségi Házban.
O Július 1., hétfő, 17 óra
Focimez-kiállításmegnyitó az Ifjúsági Házban.
O Július 2., kedd, 10 óra
Kreatív nyár. Kézműves foglalkozás
a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Július 2., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Július 2., kedd, 16 óra
Kőbányai Képző és Iparművészek
Egyesületének kiállítása a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O Július 2., kedd, 16.30
sumMA. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara XX. jubileumi kiállítása
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Július 3., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.

O Július 6–28., hétvégén, 11 órától
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Július 6., szombat
Good time boys. Rocktorony-fesztivál a Víztoronyban.
O Július 6., szombat, 14 óra
K-Pop Dance Show. Minden, ami
Korea – a Csapókerti Közösségi Házban.

O Július 11., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.
O Július 11., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O Július 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Július 11., csütörtök, 20.30
L’art pour l’art Társulat: Mintha elvágták vol. Radikális kikapcsolódás
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
O Július 12–14.
Hortobágyi lovasnapok.

O Július 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 13–14., 20.30
Kultúrbrigád–Átrium: Az Őrült Nők
Ketrece. Musical a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 8–9., 20.30
Játékszín: Mennyei hang! Vígjáték a
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 13., szombat, 10 óra
DSC-ALSZ Amatőr Retro Gombfociverseny az Ifjúsági Házban.

O Július 8., hétfő, 14 óra
Fogyasztóvédelmi előadás a Belvárosi Közösségi Házban.

O Július 13., szombat, 10.30
Apa-fia robotika. Közös kaland az
Agórában.

O Július 9., kedd, 10 óra
Kreatív nyár. Kézműves foglalkozás
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Július 13., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.

O Július 9., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Július 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Július 10.–augusztus 4.
37. Magyar Sajtófotó-kiállítás a
Kölcsey Központban.

O Július 14–23.
Zenés esték a Nagyerdőn. Ifjú
Zeneművészek Nemzetközi Nyári
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Akadémiájának hangversenysorozata a DE Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Július 14., vasárnap, 10.30
Apa-fia robotika. Közös kaland az
Agórában.
O Július 15., hétfő, 14 óra
100 éve hunyt el Ady Endre. A
Józsai Irodalmi Kör foglalkozása a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Július 15., hétfő, 14 óra
Nyári vegyes. Vidám szórakoztató
műsor a Belvárosi Közösségi Házban.
O Július 16., kedd, 10 óra
Kreatív nyár. Kézműves foglalkozás
a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Július 16., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Július 17–21., 14 óra
Campus Fesztivál a Nagyerdőn
(Nagyerdei Park 12.)
O Július 17., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.
O Július 17., szerda, 10 óra
Szünidei matiné gyerekeknek a
Józsai Közösségi Házban.
O Július 17., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O Július 17., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték az Újkerti
Közösségi Házban.
O Július 18., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték klub a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Július 18., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Július 18., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.
O Július 18., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Július 19., péntek, 10 óra
Szünidei matiné gyerekeknek a
Józsai Közösségi Házban.
O Július 19., péntek, 14.30
Menő Manó kreatív kézműves

foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O Július 19–21.
III. PAD Utcafesztivál a b24 Galériában.
O Július 20., szombat
HARSÁNY / ПЁСТРО. Peter Bakov,
Igor Gurovich, Eric Belousov, Anna
Kulachek, Dmitry Kavko kiállítása a
Modemben.
O Július 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Július 22., hétfő
Kortárs zenei énekverseny Petrovics Emil emlékére a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Július 22., hétfő, 16.15
Múzeumok éjszakája a Modemben.

O Makoldi Sándor korai
munkáiból nyílik tárlat június 21-én
a Kölcsey Központban. (Látogatható:
augusztus 6-ig.)
O Július 25., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Július 22.–augusztus 3.
AIRD2019 // DNM2019 Debreceni
Nemzetközi Művésztelep. Az alkotó
munka helyszíne a b24 Galéria, a
művésztelepet követő kiállításé és a
konferenciáé a Modem.

O Július 25., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.

O Július 23–24., 20.30
Csokonai Színház: Légy jó mindhalálig! a Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon.

O Július 26., péntek, 16.30
Sivatagi képemlékek. Soó Rezső
professzor egyiptomi útjának fotói
a Déri Múzeumban.

O Július 23., kedd, 10 óra
Kreatív nyár. Kézműves foglalkozás
a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Július 27., szombat, 9 óra
Ondód-kupa. Városrészek közti
futball kupa az Ondódi Közösségi
Házban.

O Július 23., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Július 23., kedd, 19 óra
Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar
hangversenye, Vásáry Tamás vezénylésével, a Kölcsey Központban.

O Július 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Július 27–28., 10.30
Mindennapi kémia. Vidám kémiai
kísérletek az Agórában.
O Július 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Július 24., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.

O Július 27., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.

O Július 24., szerda, 10 óra
Kakaó-klub zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Július 28., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a
Kishegyesi úti Tesco parkolójában.

O Július 24., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Július 29., hétfő, 20.30
Pannon Várszínház: A Pál utcai fiúk
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Július 25., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték klub a
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Július 30., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Július 25., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O Július 31., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Augusztus 7., szerda, 10 óra
Társasjáték klub a Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 11., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco parkolójában.

O Augusztus 7., szerda, 10 óra
Kakaó-klub zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Augusztus 12., hétfő, 14 óra
Örkény Istvánra emlékezünk. A
Józsai Irodalmi Kör foglalkozása a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 7., szerda, 10.30
Szünidei családi matiné a Méliusz
Könyvtárban.
O A SKARLÁT BETŰ. A legendás
Győri Balett páratlan szépségű táncjátékát a szabadtéri színpadon láthatjuk
július 3-án.
O Július 31., szerda, 10.30
Szünidei családi matiné mesével,
játékkal, papírszínházzal és kreatív
sarokkal a Méliusz Könyvtárban.
O Július 31., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Voke
Egyetértés Művelődési Központjában.
O Augusztus 1–4.
Debreceni Bor- és Jazznapok a
Nagyerdei parkban.
O Augusztus 1–30., minden hétköznap, 18 órától
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Augusztus 1., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték klub a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Augusztus 1., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Augusztus 1., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.
O Augusztus 1., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Augusztus 2., péntek, 14.30
Kreatív kézműves foglalkozások a
Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 7., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Augusztus 12., hétfő, 20.30
Csokonai Színház–Co-Opera: Figaro
házassága a Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon.
O Augusztus 14–20.
Cseh Sörkert a Nagyerdei parkban.

O Augusztus 7., szerda, 20.30
Kertmozi 5.0: Shop-stop a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

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

O Augusztus 8., csütörtök, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték
klub a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Augusztus 14., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Augusztus 8., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Augusztus 8., csütörtök, 14 óra
Motoszka kézműves klub a Méliusz
Józsai Fiókkönyvtárában.

O Augusztus 14., szerda, 17 óra
Életreform klub-esték az Újkerti
Közösségi Házban.
O Augusztus 14., szerda, 20.30
A Bon Bon és a Big Band koncertje a
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 8., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.

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

O Augusztus 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

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

O Augusztus 8–17., 19 óra
Klasszikus Gitárosok Debreceni
Találkozója a DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében. Záróhangverseny a
Svetits Katolikus Ált. Isk. kápolnájában.

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

O Augusztus 9., péntek
Soft Power. Kujbus János kiállítása
a b24 Galériában. Közreműködik a
LED zenekar. Megtekinthető szeptember 14-éig.

O Augusztus 15., csütörtök, 20.30
Dumaszínház: Életed filmje a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
O Augusztus 15., csütörtök
Woodstock 50. Hair by Rocksuli a
Víztoronyban.

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

O Augusztus 16., péntek
A zene éjszakája a Kossuth téren, a
Református Nagytemplomban és a
Régi Városháza udvarán.

O Augusztus 3., szombat
Panel. A Modem 2019-es kiemelt
kiállítása.

O Augusztus 10–11., 10.30
Kölyöklabor-hétvége:
Étkezz okosan! – foglalkozás az
Agórában.

O Augusztus 16., péntek, 10 óra
Aquaticum X. Országos Csúszdabajnokság az Aquaticum Élményfürdőben.

O Augusztus 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Augusztus 10., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.

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

O Augusztus 3–31., hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
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Múzeumok éjszakája
Évek óta tömegeket vonz ez a népszerű
program, melyet Szent Iván varázslatos éjének
közelében rendeznek meg Debrecenben is.
Hagyományosan összefognak ezen a napon
a debreceni múzeumi negyed intézményei,
így június 22-én a Déri Múzeum, a Modem,
a Debreceni Irodalom Háza, a Szabó Magda
Emlékház, a Református Kollégium Múzeuma
és Nagykönyvtára, a Nagytemplom, valamint
a Régi Városháza együttesen látogatható ezen
a napon egyetlen, kedvezményes karszalag
megvásárlásával.
Modem
16.30 Ringató – foglalkozás kicsiknek / belső kert
17 óra Sokszínvirág – gyerekkoncert / belső kert
17, 19 és 21 óra múzeumpedagógiai foglalkozások
kicsiknek és nagyoknak
17–01 óra tárlatvezetések (Örkény Antal, Veiszer
Alinda, Szolnoki József, Don Tamás, Lőrinczy Lia)
– Mánia. Csendes stratégiák / földszinti kiállítás,
Újraírható történetek / 2. emeleti kiállítás,
Hangfegyverek / 3. emeleti kiállítás
18 óra Család. Vámos Miklós előadása / belső kert
18 óra Ruben Brandt, a gyűjtő – filmvetítés /
multimédia-terem
18.30 Versműhely extra. Téma a mánia – rendhagyó
tárlatvezetés / földszinti kiállítótér
19–22 óra Hozd a mániád a Modembe! Workshop
Simon Andreával, Benczúr Emesével, Imre
Mariannal, Szira Henriettával, Szij Kamillával és
Tarr Hajnalkával / földszinti kiállítótér
19.30 Vámos Miklós dedikál / Zöld kilincs kávézó
20 óra Momentán társulat – előadás / belső kert
20 óra Az egy nap – filmvetítés / multimédia-terem
23 óra Mystery Gang-koncert / belső kert
00 óra Balkóczi Noémi-koncert / 2. emeleti kiállítás
01 óra ModeMode – különkiadás / belső kert
Déri Múzeum
Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója
tiszteletére átalakul a múzeumi tér, hogy megidézze a
festő párizsi palotáját, szalonját és műtermét. Emellett
rendhagyó előadások, tárlatvezetések és gyermekfoglalkozások is várják majd a múzeumi ünnep látogatóit 16
órától egészen hajnalig.
16 óra Bocskai Dandár
17 óra Debrecen Dixieland Band
19 óra VAN Zenekar
20.30 Bordó Sárkány Régizene Rend
22 óra Dánielffy Gergő és az utazók
23.30 Lángoló Csigák és Flaming Snails Tűzzsonglőr
Csapat
Tűzgyújtás, a Díszteremben folyamatosan
előadásokat, a múzeumpedagógiai programkeretében pedig játék a festményekkel.
Debreceni Irodalom Háza
16 óra Mentési bemutató, tárlatvezetések a mentőkről szóló kiállításban (óránként)

17 óra Bábjáték
18.30 Rekordállítás: a legtöbben Debrecenben
énekelnek együtt Ady-verset
20 óra Sebő Együttes műsora
21.30 Szigligeti Színház Ady-estje
22.30 Slam Poetri – Ady-tematikával
Múzeumpedagógiai program: Ady-levél-kereső játék
Debreceni Református Kollégium
Múzeuma és Nagykönyvtára
(helyszín szerinti bontásban)
16–01 óra Forradalmárok, utazók, kivándorlók
(magyarok) Amerikában – időszaki kiállítás és
retro diafilmvetítésa Könyvtárban
17–20 óra: Korongozás Terdik Angéla keramikussal.
Ismerkedés a szövéssel az 1. emeleti zsibongó
ban
17 óra–01 óra Fedezd fel a Kollégiumot. Kalandjáték
általános iskolásoknak. Kézműves foglalkozás.
Linómetszés debreceni grafikusművészekkel. Történelmi borvidékek kínálata, sajt-, lekvárvásár.
17.15–23.15 Táncház a Debreceni Népi Együttessel.
Martin Brass fúvós együttes, Bolyki Balázs Soul,
sonus ütőegyüttes, Debreceni Dixieland Band
műsora a Belső udvaron
17.30 Jónás története – bábelőadás, a Kölcseyteremben
17.45 Garancsi István orgonajátéka az Oratóriumban
Utazás Pápua-Új-Guineába: Gyarmati János, a Néprajzi
Múzeum muzeológusának előadása az egykori
kollégiumi diák, Bíró Lajos útját eleveníti fel az
Oratóriumban.
Filmvetítés a peregrinációs utakról az Oratóriumban
18 óra–20.15 Utazás a családfám körül aKiss
Tihamér-teremben
18.30 Seres Géza fotókiállítása. Szilágyi Imre
grafikusművész új albumának dedikálása a
múzeumpedagógiai terem
18.40 Iskolatörténeti és egyházművészeti kiállítás
bemutatása. Közreműködik a Kollégium Kántusa
és a Pendely Együttes
19 óra Mercs János színművész Jónás című előadása a
Kölcsey-teremben
19.20 A Kollégium Kántusának zenés tárlatvezetése
az Oratóriumban
20 óra A püspöki lakást bemutatja Fekete Károly
püspök
20.30 Szent László pénze a gimnázium kincses ládájában. Tárlatvezetés a Református Gimnázium
természettudományi gyűjteményében.
Szabó Magda-emlékház
17.30–23 óra Az utazás témájához és Szabó Magda
Csigaház című kötetéhez kapcsolódva szabadtéri
labirintusjáték és kézműves foglalkozás várja
a családokat. Az udvaron régimódi kávézó és
sütiző, valamint filmvetítés lesz. Az Emlékházban
a Cifra-palota bábcsoport mutatja be Három
kívánság című bábjátékát, Nagybákay Krisztina
a Rickl-család történetéről, Beretvás Gábor

Női sorsok a filmvásznon címmel Szabó Magda
mozijáról tart előadást, Csíkos Sándor színművész
pedig a Szabó Magdához fűződő emlékeiről
mesél. Válogatott filmzenék a Martin Brass fúvós
együttes előadásában
A Debreceni Zsidónegyed programjai
Középpontban a Tóra!
21.45 Kapunyitás (Pásti u. 4.)
22 óra Az 5. Bocskai Lövészdandár Debreceni Helyőrségi Zenekar koncertje
23 óra Tárlatvezetés és előadás a Tóráról
24 óra Megnyílik a Rabbiszoba, éjszakai tárlatvezetéssel (Bajcsy-Zs. 26.)
Kiállítások Torok Sándor, Láng Eszter, Kocsis Csaba és a
debreceni kortársak alkotásaiból.
Nagytemplom
Egész éjszaka (18.30–01 óra között) folyamatosan
látogatható a Nagytemplom valamennyi kiállítása,
beleértve a panorámajárdát és a toronykilátót is.
19 óra Te mennyire vagy Kossuth Lajos? Családi
fotózás
20 óra Építsük meg Noé bárkáját! Kézműves
foglalkozás
21 óra Templomtörténeti bemutató
00 óra Dezső Dárió orgonaművész éjféli koncertje
Jegyek elővételben június 1-jétől vásárolhatóak a
Nagytemplom jegypénztárában!
Régi Városháza
Idén is fontos helyszíne lesz a Múzeumok éjszakája-sorozatnak a Piac utcai épület, ahol kiállítások, installációk
és polgármesteri tárlatvezetés várja az érdeklődőket. A
városházi kiállítás tematikája az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójához kapcsolódik,
különös tekintettel Debrecen őrváros szerepére, de
láthatjuk Kossuth asztalát, vagy beleshetünk a titkos
levéltárba is. (Nyitva: 18–23 óra között.)
17.45–18 óra
A Régi Városháza előtt a Helyőrségi Zenekar
játéka
Trombitajáték a Nagytanácsterem ablakából (18
és 23 között, óránként)
Zászlófelvonás
18.15 óra: Papp László polgármester köszönti az
érdeklődőket. A boltíves előtérben található
kapukönyvbe minden látogató beírhatja a nevét,
s névre szóló útlevelet kap.
A polgármester tárlatvezetést tart, a Nagytanácsteremben filmvetítés lesz a Debrecen város 650.
évfordulója alkalmából készült sorozatból, angol
feliratozással, valamint áthatjuk a Kossuth papja
c. filmet. Az alpolgármesteri irodák előtti, korabeli vendéglőnek berendezett térben a Szeredás
együttes muzsikál, a folyosókon tárlatok és installációk lesznek. A Rózsa utca felőli kapualjban
az Alföldi Nyomdától kölcsönzött nyomdagépen
kinyomtatják Kossuth kiáltványát.
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Színház a Nagyerdőn
Még javában tart a nyár és a Nagyerdei Szabadtéri
Játékok sorozata. Az elkövetkező hetekben – júniusban és júliusban – ezeket az előadásokat láthatja a
közönség az idilli környezetben található, népszerű
szabadtéri színpadon.
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
Mennyei hang

Oswald és Zénaide

Fesztivál a belvárosban
A 3. Pad utcafesztivál idei tematikája a szerepjáték lesz. Július 19. és 21. között a Batthyány utcai
b24 Galériában a színház, a cirkuszművészet és
a képzőművészet is játékos formában lesz jelen.
Ezúttal a DESZ Színház (Debreceni Egyetem Színtársulata) produkciói kerülnek fókuszba, a b24-ben
Nagy Gabriella képzőművész szénrajzai csodálhatjuk meg, az esti koncertek mellett pedig a Malter
fesztivál filmjeiből láthatunk válogatásokat.
O június 19.
17 óra Az Élő Világegyetem – Grandpierre Atilla
előadása az Életnagyság-kiállításon
19 óra Flexible Juice-koncert
20 óra A DESztori – kiállítás-megnyitó
20.30 Deszgráfia – a DESzínház felolvasószínháza
21 óra BetterThanEver-koncert
22 óra Rukmini Sofia indiai fúziós, kortárs és 		
Bollywood-táncai
23 óra Válogatás a Malter fesztivál rövidfilmjeiből
O június 20.
18 óra FRISS – Fiatal debreceni költők estje 		
(költészet, spoken word, rap, versmegzenésítés)
19 óra Szólj be a papnak! Szakrális művészet –
konzerválás vagy megújulás?
20 óra Oswald és Zénaide – a DESZ-Alkalmi Társulat előadása
21 óra TPSRPRT-koncert
22 óra Sofar Sound Debrecen az Életnagyság 		
kiállításon
23 óra Válogatás a Malter fesztivál rövidfilmjeiből
O június 21.
18 óra Városi séta Erdei Nórával
19.30 ROZÉ Társulat performansza az Életnagyság-kiállításban
20 óra MÖRK-koncert
22 óra BOM-koncert
23 óra Válogatás a Malter fesztivál rövidfilmjeiből
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Moziműsor
O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Jún. 14–19., 15.30 (15-én és 16-án 13.30-tól is)
Egy kutya négy útja
Jún. 14–19., 17.30
Rocketman
Jún. 14–19., 19.45
Men is Black – Sötét zsaruk a Föld körül
Jún. 20–26., 16 óra (21-én 15.30-tól, 22-én és 23-án 14 órától is) Toy Story 4
Jún. 20–26., 18 óra (21-én, 22-én és 23-án nincs)
Toy Story 4
Jún. 20., 20 óra
Men is Black – Sötét zsaruk a Föld körül
Jún. 24–26., 20 óra
Men is Black –Sötét zsaruk a Föld körül
Jún. 27.–júl. 3., 15.45 (29-én és 30-án 13.15-től, 3-án 15.15-től) Toy Story 4
Jún. 27.–júl. 3., 17.45 (29-én, 30-án és 3-án nincs)
Toy Story 4
Jún. 27.–júl. 3., 20.15
Yesterday
Jún. 29–30., 15 óra, 16.45 és 18.30
A kis kedvencek titkos élete 2.
Júl. 3., 17.15 és 20 óra
Pókember: Idegenben

O SOÓS IMRE-TEREM
Jún. 14–19., 15.15
Jún. 14–19., 17.45
Jún. 14–19., 20 óra
Jún. 15–16., 13.45

Men is Black – Sötét zsaruk a Föld körül
Közönségsiker-sáv
X-Men: Sötét Főnix
Vízipók, csodapók – A film

Filmek az Apollóban
Jún. 21., 15 óra
Men is Black – Sötét zsaruk a Föld körül
Jún. 20–26., 15.30 (21-én nincs)
Egy kutya négy útja
Jún. 20–26., 17.30 (21-én nincs)
Közönségsiker-sáv
Jún. 20–26., 19.45 (21-én nincs, 22-én és 23-án 13.15-től is) Csekély esély
Jún. 27.–júl. 2., 18 óra
Közönségsiker-sáv
Jún. 27.–júl. 3., 15.30
Gyerekjáték
Jún. 27.–júl. 3., 20.30
Annabelle 3.
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Jún. 14–19., 16 óra
Rocketman
Jún. 14–19., 18.15 (15-én és 16-án 14 órától is) Három egyforma idegen
Jún. 14–19., 20.15
Csillagok határán
Jún. 20–26., 15.15 (21-én nincs) Men is Black – Sötét zsaruk a Föld körül
Jún. 20–26., 17.45 (21-én nincs)
Rocketman
Jún. 20–26., 20.15 (21-én 15.15-től)
Gyerekjáték
Jún. 27.–júl. 3., 15.15
Yesterday
Jún. 27.–júl. 3., 17.30
Yesterday
Jún. 27.–júl. 3., 19.45
Csekély esély
Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket július 3-áig várjuk a
korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között a
Debrecen Televízió filmjéből
(Szent-Györgyi Albert: Csodálattal
és hálával) sorsolunk ki két darabot
DVD-n. Ezt szerkesztőségünkben
vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Nemes Győzőné, Irinyi u. 12.
Lénárt Andrea, Poroszlay út 26.

a szemüveg nem luxus!

11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett 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 vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, 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 Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze
müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre söté

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

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván 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

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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Debreceni Korzó
2019.
jún. 14. –
aug. 9.

O Debreceni film sikere. A 90 helyi televíziót tömörítő
Helyi Televíziók Országos Egyesülete idén Békéscsabán tartotta
hagyományos tavaszi találkozóját. Itt a legjobb egész filmnek járó díjat
a Médiacentrum Debrecen nyerte el a Kárpátaljai vértanúk – az illegális
egyház című alkotásért. A díjat Vojtkó Ferenc rendező vette át.
Az alkotás operatőre Renyó Norbert volt; technikus: Földi Gyula,
Homada Attila; vágó: Kapusi József; fényelés: Kapusi József, Renyó Norbert; animáció: Andriska János; hang: Csengeri László; narrátor: Horányi
László; gyártásvezető: Kenéz Márta; producer: Szabó József. n
O Kobajasi is vezényel. Július 1-jétől válthatók bérletek a Kodály Filharmónia Debrecen 2019–2020-as évadára. A Korzó- és
a Napló-bérletek ismét 10-10 (+1 szabadon választható) hangversenyt kínálnak. Az évad különlegességeként, Ludwig van Beethoven
születésének 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
társművészetekkel (mint például a kortárs tánc) színesíti, s kiváló
vendégművészek is fellépnek az együttessel: többek közt az énekelt
tangó argentin sztárja, Susanna Moncayo és Daniel Reuss, világhírű
holland karnagy.
A Kodály Filharmonikusok 2020 januárjában – a szezon újdonságaként
– 3 alkalmas kamarasorozatot indít a
Debreceni Egyetem Aulájában és a Pásti
utcai zsinagógában, melyeken a közönség
a házimuzsikálás élményét ízlelheti
meg. A Kodály Kórus
a cappelláihoz és a
Kodály Filharmonikusok kamarasorozatához
kapcsolódva egy új
bérletet is bevezetnek,
ez lesz a „Mozaik”. n

Információs kiadvány
2019. június 14.–
augusztus 9.

CAMPUS FESZTIVÁL

A Limp Bizkit, ALAn WALker, WiLLy WiLLiAm
és ALice phoeBe Lou is feLLép A nAgyerdőn!

DEBRECENI NYÁR

múzeumok éjszAkájA, Bor- és jAzznApok,
koncertek, tárLAtok, szABAdtéri színház

Campus fesztivál
a Nagyerdőn
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