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Együtt
Lassan vége a nyárnak, és azon tűnődöm, talán 
még sosem vártam ennyire a tanévkezdést.  
A kóruspróbák semmihez sem hasonlítható atmo-
szférája úgy hiányzik már a mindennapjaimból, 
mint a személyes találkozások öröme 2-3 hónappal 
ezelőtt.

Mert a közös énekléssel töltött idő olyan aprósá-
gokra emlékeztet, amelyekből minden napra kellene 
egy-egy kis csoda az életünkben: az érzelmek 
őszinte – akár kultúrába ágyazott – megélése, 
nem félve azt mások előtt kimutatni, felvállalni. 
A valahova tartozásban formálódó egyenlőség 
érzése, hogy az lehetek, aki lenni szeretnék. A kö-
zös levegővételek láthatatlan összefonódása, az 
„együttcsinálás” közösségformáló ereje, a humor és 
a nevetés felszabadító jelenléte. A munka becsülete, 
a saját és mások tevékenysége iránti alázat erkölcsi 
győzelmei. 

Azok a ritkán megélhető kegyelmi pillanatok,  
a kórusművek utáni pár másodperc csöndje, mély-
sége, amelyben úgy vagyunk egyedül, hogy mégis 
együtt éljük meg azt. Megérteni és elfogadni, hogy 
a disszonancia az életünk szerves része, s egyúttal 
a tiszta harmónia hiteles megélésnek elengedhetet-
len feltétele.

Ezekből lehet, hogy kevesebb jutott nekünk az 
utóbbi időben, de mi a Lautitia kóruscsaládban és 
a Szent Efrém-iskolában így éljük-éltük a minden-
napjainkat – ezért azt kívánom, bárcsak mindenki, 
minden napjában megélhetné ezt az áldást. Igazán 
hiszem, hogy a mögöttünk, valamint előttünk álló 
időszak megtanít bennünket értékelni mindezt.

Nemes József,
a Lautitia kóruscsalád karnagya
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O ÉGMÉRtÉK. Makoldi Sándor születésé-
nek 75. évfordulója alkalmából nyílt nagyszabású 
emlékkiállítás a Kölcsey Központ körfolyosóján, 
mely augusztus 30-ig látható, naponta 9.30-tól 
18 óráig, a karneváli héten 20 óráig

O sAJÁt ÉDeN. Boros Viola képző-
művész kiállítása a Kölcsey Központ Bényi 
Árpád-termében szeptember 9-éig várja a 
látogatókat, naponta 9.30-tól 18 óráig, a 
karneváli héten 20 óráig

O pLAYMOBIL. 11 napon keresztül, 
összesen 300 négyzetméteren kalandozhatunk 
a kalózok, tündérek, sárkányok vagy épp az 
indiánok és egyiptomiak világában a Kölcsey 
Központ báltermében  augusztus 20-ig, napon-
ta 10 órától 19 óráig. Betekintést nyerhetünk a 
játékok részletgazdag kidolgozásába, terepasz-
talokon eleveníthetjük meg saját történetünket 
a témakörhöz illeszkedő figurákkal. 

O NAGYeRDeI szABADtÉRI 
szÍNpAD. A programok között láthatjuk 

A DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁLI HÉT PROGRAMJAI – augusztus 15–23.

A Táncol a Strand! prog-
ramjai fürdőbelépővel lá-

togathatók. Az összes többi 
virágkarneváli program 

ingyenesen megtekinthető. 
Egyes rendezvények előzetes 

regisztrációhoz kötöttek.

augusztus 11–22. között az idén 40 éves 
Debreceni Majorette Együttes műsorát, a 
Madách Színház Liliomfi című romantikus 
zenés komédiáját, a 30 éves Valcer 
Táncegyüttes jubileumi műso-
rát, az „Együtt 100” ünnepi 
tánc-pannót, amely a 
70 éves Debreceni 
Népi Együttes és a 30 
éves Főnix Táncegyüt-
tes közös műsora.

O tÁNCOL A stRAND!  
A helyi tánccsoportok mutatkoznak be az 
új Aquaticum Strand Debrecen színpadán 
augusztus 15. és 23. között, naponta 10 és 
15 órától. 

O KÉZMŰVES TERMÉKEK vására 
a Kossuth téren, augusztus 15–23. között, 
naponta 12 órától 20 óráig.

O FÚVÓS TÉRZENE a Dósa nádor 
téren aug. 15–20. között.

O II. NIGHt RIDe. 
A kerékpáros felvonulás az 

Egyetem térről indul au-
gusztus 15-én 20 órakor. 

A „Fények éjszakáin” 
tekerjétek fel a lámpát, 

és bringázzunk 
közösen egy jót 

a virágkarnevál 
tiszteletére!

O tÜNDÉR-
KeRt. Városházi 

zenés esték augusztus 15–22. 
között, naponta 20 órától.

O KIs ÉJI zeNÉK a Kossuth téren, 
aug. 15-én 22.30-tól. 

O GALIBA gyermekfesztivál augusztus 
16–20. között, naponta 10 és 19 óra között 
a Debreceni Állatkert- és Vidámparkban. 
2012-ben született az ötlet: a virágkarne-
váli felvonulás kistestvéreként az óvodások, 

Égmérték: Makoldi Sándor kiállítása a Kölcsey Központban látható

Kaktuszok és pozsgások a Kölcsey körfolyosóján Az Egyetem térről indul a kerékpáros felvonulás

 Idén nyolc virágkocsiban gyönyörködhet a közönség a Kossuth,
illetve  a II. János Pál pápa téren 
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A DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁLI HÉT PROGRAMJAI – augusztus 15–23.

A Főnix Rendezvény-
szervező Közhasznú 

Nonprofit Kft. folyamatosan 
nyomon követi az Operatív 

Törzs járványügyi ajánlásait, 
ezért a programváltoztatás 

jogát fenntartja! 

A Virágkarnevál felirat 
közösségi díszítése aug. 

15-én 12 órától kezdődik a 
Nagyerdei parkban.iskolások, tánccsoportok, civil szervezetek 

gyermekcsoportjai maguk készítette 
kiskocsival vonulva hadd kóstoljanak bele a 
karneválozás örömeibe. 

Az azóta eltelt időszakban a család 
minden tagját megszólító programsorozattá 
erősödött a Galiba, mely ezúttal jelenlétével 
ajándékozza meg az idén 60 éves Debreceni 
Kultúrparkot. 

O MŰVÉSZETEK SÉTÁ-
NYA. A Magyar Képzőmű-
vészek és Iparművészek 
Szövetsége szabadtéri 
tárlatot  rendez 
augusztus 16. és 
23. között az idén 
80 éves Nagyerdőben, 
a Békás-tónál Művészetek 
Sétánya címmel, amelynek célja 
a magyar kortárs művészet sokszínű-
ségének közvetlen, interaktív módon való 
megjelenítése és megismertetése.

O RÓZSaÜLTETÉS az összefogás je-
gyében, a Székelyek parkjában, a Medgyessy-
sétányon aug. 18-án, 19 órakor. Közreműködik 
a Bürkös zenekar.

O SZOMJaZÓMŰVÉSZEK. Kaktu-
szok és pozsgások kiállítása a Kölcsey Központ 
körfolyosóján aug. 19–22. között, naponta 
9.30-tól 20 óráig

O 30 ÉVES a VaLCER.  
A táncstúdió programját aug. 19-én 19 órától 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon láthatjuk.

A nagyközönség előtt festenek a művészek 
virágkompozíciókat a Nagyerdei parkban, 
Majoros László koordinálásában, tárlatveze-
téssel egybekötve.

O FÉNYFestÉs.
A megújult Dósa nádor tér az átadásra ünnepi 
fényekbe öltözik augusztus 20–22. között, 
hogy még különlegesebb élményt nyújtson, 

amikor birtokba veszik  
a debreceniek.  

A Városháza belső udvarán 
a korábbi években már 

megismert és megsze-
retett épületvetítés 

a teret körülölelő 
homlokzatokat fűzi 
majd egységbe, 

és teszi izgalmasan 
hangulatossá, a tér városháza felőli 

oldalán felújított épületen pedig egy egyedi 
animáció segítségével megelevenedik Szent 
István grandiózus alakja, és láthatjuk, ahogy 
„besétál” a térre.

O tÁNCOs FLAsHMOBOK. 
Augusztus 15–21. között helyi művészeti 
együttesek táncbemutatókat tartanak és 
karneváli hangulatot csempésznek a Kossuth 
térre augusztus 15–19. között 18 órától, és 
a Nagyerdőre (a Szabadtéri Színpad elé): 
augusztus 20-án 10-től 18 óráig, 21-én 17 
órától.

O GÁLAKONCeRt. A Debrecen 
Helyőrségi Zenekar aug. 22-én 20 órától lép 
fel a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

O VIRÁgKOCSIK 
KIÁLLÍtÁsA. Idén tíz 
virágkocsiban gyönyörködhetnek az 
érdeklődők augusztus 20-án a Kossuth téren 
és a Piac utca sétálóövezetében 8 órától 
éjfélig, illetve augusztus 21-én 8 órától aug. 
23. éjfélig a II. János Pál pápa téren. 

O pROGRAMOK  
auguSZTuS 20-ÁN.

Szent Korona hőlégballon-felszál-
lás a Kossuth téren augusztus 

20-án 8 órakor.
Országzászló felvonása, 

kenyérszentelés 9 órakor a 
Kossuth téren.

O VIRÁgZÁS.
Műterem a szabadban 

a Medgyessy sétányon 
augusztus 20-án 10 órától.  

A Galiba gyermekfesztivál helyszíne idén 
a Vidámpark lesz 

A Valcer Táncstúdió előadását a Szabadtéri Színpadon láthatják
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Huszonhét év után búcsúzott az NB I-től 
a DVSC labdarúgócsapata. Azóta távozott 
Szima Gábor többségi tulajdonos, és a 
Loki új vezetéssel, megváltozott játékos-
kerettel vágott neki a másodosztálynak. 
Az új klubmodellről beszélgettünk az új 
elnökkel, szabó péterrel.

Üzletemberként ismerjük itt Debrecenben, az 
Fag Magyarország Ipari Kft. ügyvezetőjeként, 
és tudjuk azt, hogy a női kézilabdacsapatnál 
már szerepet vállalt a felügyelőbizottság 
elnökeként, most pedig bejött a futball is a 
képbe. Miért érezte úgy, hogy itt is szerepet 
kell vállalnia?

Ki kell csalogatni a szurkolókat a stadionba!

szabó péter: rendszeresen találkozni fogunk 
a sajtóval

Hirtelen jött a megkeresés a polgármester úr 
részéről, és rövid gondolkodás után elvállaltam. 
Itt születtem, debreceni vagyok, tartozom annyival 
ennek a városnak és ennek a klubnak, amelynek 
szurkolója is vagyok nagyon régóta, hogy megpró-
bálok segíteni. Szeretem a kihívásokat, a mun-
kámban is. Úgy gondolom, ahogy a kézilabdában, 
úgy a futballban is lehet egy klubot üzleti alapon 
működtetni. 

Mit jelent pontosan az üzleti alapon működte-
tés? S hogyan lehet megvalósítani?
A labdarúgás ugyanolyan termék, mint amit egy 
vállalat előállít. A terméknek vannak vevői: ha 
egy csapágygyárat nézünk, ott is a vevők igényeit 
kell kielégíteni, őket kell kiszolgálni. A fociban a 
szurkolók a vevők, illetve a szponzorok és a sajtó. 
Ha megnézzük, hogy ezen a három területen milyen 
szinten áll a DVSC, azt láthatjuk, hogy van még 
hová fejlődni. Ápolni kell velük a kapcsolatot, be kell 
vonni őket a klub életébe. Meg kell mozgatni a szur-
kolókat, ki kell csalogatni őket a stadionba, aztán 
meg kell mutatni a pályán és azon kívül is – gondo-
lok itt a szolgáltatások minőségére és milyenségére 
–, hogy ez egy jól működő dolog lehet. Ehhez a 
sportszakmai oldalnak is rendben kell lenni: Tőzsér 
Dániel sportigazgató feladata a keret kialakítása, 
ahol az is fontos szempont, hogy szerethető játéko-
saink legyenek. A másik oldalról az üzleti modellt is 
úgy kell kialakítani, hogy tiszta, rendezett viszonyok 
legyenek, amelyek garantálják, hogy működőképes 
legyen a klub. 

Ezzel kapcsolatban vannak már konkrét el-
képzelések?
A büféket például fejleszteni kell. A szünetben 
tizenöt perc alatt ki kell szolgálni az összes em-
bert; az nem történhet meg, hogy lemaradnak a 

Korhut Mihály és sós Bence újra a Lokiban
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Ki kell csalogatni a szurkolókat a stadionba!

második félidőről. Már voltak intézkedések; úgy 
gondolom, máris érzékelhető a javulás ezen a 
téren. Nagyon fontos, hogy rendszeresen találkozni 
fogunk a sajtóval: amit ígértünk, be is tartottuk: 
amint volt egy aláírt szerződésünk, legkésőbb más-
nap be is jelentettük. Ez így fair az újságírókkal és 
a szurkolókkal szemben is. Semmilyen találgatásba 
nem megyünk bele az esetleges igazolásokkal kap-
csolatban; a jövőben is csak akkor fogunk kommu-
nikálni, amikor már aláírt szerződése van valakinek. 
A szurkolókkal szeretnénk rendszeresen találkozni, 
ankétokat tartani, kötelességünk a rendelkezésükre 
állni, hogy feltehessék a kérdéseiket, és tudjunk 
beszélgetni olyan dolgokról, amik előrébb visznek 
minket. 

a körítés, a kísérő programok tekintetében 
lehet előrelépni? Így talán a családok számára 
is vonzóbbá lehet tenni a Loki meccseit.
Próbáljuk majd szorosra fűzni a kapcsolatot a 
stranddal, a vidámparkkal, az állatkerttel és a 
nagyerdei helyszínekkel. A lényeg, hogy kicsaljuk a 
családokat a stadion környékére, aztán onnan már 
könnyebb őket bevonzani a stadionba. Meg kell te-
remteni azt a légkört, ahol mindenki jól érzi magát. 

Ha mindez teljesül, és több néző jár majd a 
meccsekre, értékesebbé válik ettől a klub? 
Könnyebb lesz, mondjuk, szponzort találni?
A cél, hogy brandet építsünk. A Facebookon a 
Lokinak van a második legtöbb követője az ország-
ban, van egy bázis, amire lehet építeni; ezt ki kell 
használni. Most itt a lehetőség mindenkinek, hogy 
segítsen. Mi mindenkit megszólítunk. Szeretnénk, 
hogyha támogatnák a klubot azok, akik ezt megte-
hetik, hiszen közös célunk, hogy visszajuttassuk oda 
ezt a csapatot, ahol a helye van. 

Ha maradunk a bevételi oldalnál: milyen tarta-
lékok vannak még?
Ott vannak például a marketing-ajándéktárgyak, 
amikkel eddig nem igazán foglalkozott a klub; 
ezek értékesítésébe komoly energiát kell fektetni. 
Másfelől az eredményességet nemcsak a bevételnö-
veléssel lehet javítani, hanem a kiadáscsökkentéssel 
is. Minden szerződést átvizsgálunk, megnézzük, 
honnan lehet a legköltséghatékonyabban ugyanazt 
a minőséget beszerezni. Ez érvényes az utaztatásra, 
a szállásra és minden egyébre. Van abban lehető-
ség, hogy a kiadásainkat úgy csökkentsük, hogy a 
szolgáltatás minősége ne változzon.

a válogatott Korhut Mihályt vagy az NB I-ből 
érkező Sós Bencét visszahozni vélhetően nem 
kevés pénzbe került. Ezek szerint megvan a 
finanszírozási oldal?
Megvan, viszont van egy fizetési sapkánk, ami fölé 
senki esetében nem megyünk. Ez az a maximum 
bér, amit bármikor ki fogunk fizetni a közeljövőben 
egy játékosnak – aki ezt vállalja, azzal szívesen 
dolgozunk együtt. Az újak között vannak régi deb-
receniek, őket a szívük is hazahúzta. Nagy szerepet 
játszott a döntésükben, hogy innen indultak; ez volt 
a nevelőklubjuk. Megpróbáltunk minél több olyan 
játékost keresni, akiben Loki-szív dobog, Korhut 
Misi és Sós Bence személyében találtunk két ilyen 
embert.

Volt realitása annak, hogy Dzsudzsák Balázs 
Debrecenbe szerződik?
Tőzsér Dániel valóban tárgyalt vele a visszatérésről, 
de, ahogy mondtam, van egy fizetési sapkánk. Ezt 
valaki vagy elfogadja, vagy nem. Csak az adott já-
tékostól függ, hogy ennyi pénzért szeretne-e nálunk 
játszani, vagy sem. ■

Most itt a lehetőség mindenkinek, hogy segítsen!
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Nagyon sok a 2020/2021-es sze-
zonra vonatkozó bizonytalanság a 
női kézisek frontján is.

Már javában tart a DVSC Schaeffler 
felkészülése a női kézilabda NB 
I.  2020–2021-es szezonjára. 
A csapat átalakult kerettel, de 
ugyanazzal az edzővel, Köstner 
Vilmossal vágott neki az alapo-
zásnak. Időközben beindult az élet 
a DVSC Kézilabda Akadémiáján 
is, ahol lezajlott az első sikeres 
kiválasztó.

Fiatal, de korántsem rutintalan 
társasággal vág neki a DVSC 
Schaeffler a küzdelmeknek.

Az átlagéletkor 21,7 év, igaz, 
hogy rutinos, meghatározó játéko-
sok mentek el, a helyükre viszont 
olyanok érkeztek, akik segítségével 
még javulhatnak is Köstner Vilmos 
vezetőedző variációs lehetőségei. 
Alexandra Vukajlovics személyé-
ben olyan játékos jött a Lokihoz, 
aki mindhárom belső poszton 
bevethető, az Arany Rebekához 
hasonló korú Bánfai Kira megfelelő 
poszttárs lesz, nagyon jó kapus-
páros állt össze Anka Giegerich és 
Csapó Kira jóvoltából, és komoly 
jelentősége van Hornyák Dóra 
hazatérésének is.

Ami a küzdelmeket illeti, 
egyelőre szinte csak a bizonyta-
lanság biztos. Hiszen nem lehet 
tudni, hogy a koronavírus-járvány 
esetleges második hulláma milyen 

Felkészülés a koronavírus árnyékában

erős lesz, és az mennyire befolyá-
solja majd a hazai és a nemzetközi 
pontvadászatot.

Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda 
Kft. ügyvezetője mindenesetre a 
felkészülés kezdetekor azt kérte 
mindenkitől, hogy úgy dolgozzák 
végig az időszakot, mintha az 
„rendes” helyzetben zajlana.

A labilis helyzetben azok tud-
nak majd igazán jól teljesíteni, 
akik nem csak fizikailag, hanem 
mentálisan is egyben vannak.

Mert például megeshet az is, 
hogy lesz olyan csapat, amelyik 
a vírushelyzet miatt halasztani 
kényszerül meccseket – ebben az 
esetben akár tömbösített mér-
kőzésdömpingre is sor kerülhet. 
Aztán a pandémiás helyzet romlá-
sa szüneteltetést is okozhat – és 
akkor még nem is beszéltünk a 

Jeca Deszpotovics bombáin továbbra is sok múlik majd

nemzetközi kupatalálkozókról az 
európai járványhelyzet tükrében. A 
koronavírus azt is befolyásolhatja, 
hogy a meccsek közönség előtt 
vagy zárt kapuk mögött lesznek 
– egy hazai felkészülési mérkő-
zést mindenesetre meg lehetett 
rendezni  
400 néző előtt. A bérletek árusítá-
sát mindenesetre megkezdték, az-
zal a megkötéssel, hogy amennyi-
ben meccsek esnek ki a sorból, az 
érvényességük meghosszabbodik a 
következő szezonra. 

Közben a Hódos Imre Rendez-
vénycsarnok felújítása rendben 
zajlik, a kézilabdabarátok egy 
megújult, sokkal komfortosabb 
létesítmény vehetnek birtokba 
hamarosan.

Persze, ha a járványügyi helyzet 
ezt (is) megengedi… ■

Kép és szöveg: Gurbán György

RadioLike
Zenével 
könnyebb...

www.radiolike.hu a RadioLike applikációja már letölthető iOS 
és android operációs rendszerű eszközökre is!
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O sALAKMOtOR. Az idén ötvenéves debreceni sa-
lakmotor-stadion biztonságának növelése érdekében a 
két kanyarívet övező légpalánkrendszert telepítettek a 
létesítményben. A biztonsági palánkokat sajtótájékoz-
tatón helyezték üzembe Debrecenben. Az eseményen 
Barcsa Lajos alpolgármester felidézte, milyen nagy 
hagyománya van a városban a salakmotorozásnak. 
Szólt arról, hogy tavaly sikerült kétszer is nézőszámot 
dönteni, s ez visszajelzése volt annak, hogy igenis 
van igény Debrecenben a salakmotorsportra. Hoz-
zátette: annak érdekében, hogy nemzetközi verse-
nyeket rendezhessenek Debrecenben, szükség volt a 
legmagasabb nemzetközi minősítéssel rendelkező, a 
két kanyarívet övező légpalánkrendszer telepítésére. ■

Tisztújító közgyűlést tartott a 
közelmúltban a Magyar Tenisz 
Szövetség, melynek új vezetője, 
Lázár János korábbi kancellária-
miniszter az elnökség csapatába 
olyan sportot szerető gazdasági 
és városvezetőket invitált, akik 
nem kötődtek a tenisz sok vitával 
terhelt mindennapjaihoz, ám 
tapasztalataikkal segíteni tudják, 
hogy a tradicionális sportág ismét 
régi fényében ragyogjon.  
Debrecen polgármestere, Papp 
László a második legtöbb szava-
zattal jutott be a Magyar Tenisz 
Szövetség elnökségébe.
– Örültem, amikor Lázár János 
felkért, hogy legyek a csapatának a 
tagja, s vállaljak szerepet a magyar 
teniszsport új útra lépésében. Deb-
recen sportos város, 72 ezer diák 
tanul itt, s az utánpótlás-nevelés 
szempontjából igazi aranybánya, 
hiszen egy-egy sportág fiatalok 
tömegét nyerheti meg önmagának. 
Mi minden sportágban a legjobbak 
közé szeretnénk tartozni, s remé-
lem, hogy a labdarúgás, a kézilab-

Felzárkózhat a tenisz Debrecenben

da és a többi sikersportág mellé 
a városban komoly tradíciókkal 
bíró tenisz is felzárkózik e táborba. 
Infrastrukturális lehetőségeink 
kiválóak, sok pálya van a városban, 
s tavaly ősz óta országos szinten 
is kiemelkedő teniszcsarnokkal 
rendelkezünk. Most az a feladat, s 
elnökségi tagként ezért tehetek so-
kat, hogy Debrecen régiós központi 

szerepe a teniszben is erősödjön, 
s az a nagyszerű együttműködés, 
amely a város és az egyetem, 
a különböző oktatási intézmé-
nyek között van, e sportágban is 
kiteljesedjen. Meg akarjuk találni 
azokat az iskolákat, intézményeket, 
amelyek a debreceni teniszsport 
utánpótlásbázisai lesznek – nyilat-
kozta Debrecen polgármestere. ■

O PIROS-FEHÉR. 250 tő virágot ültettek el a 
Loki kézisei második otthonuk bejárata előtt. 
A Hódos Imre Rendezvénycsarnok parkoló 
felőli oldala begóniákat kapott; természetesen 
piros-fehér színűeket. A virágokat a Dehusz 
Nonprofit Kft. ajánlotta fel, a lányok pedig 
a Sportdiagnosztikai Életmód- és Terápiás 
Központban elvégzett felmérés után nekiálltak 
kertészkedni, s elültették a begóniákat, így tel-
jesen megváltozott a csarnok hátsó oldalának 
képe. ■

45. Debrecen Nagydíj – augusztus 20-án 
a gázvezeték utcai stadionban

O auguSZTuS VÉgI KOSÁRgÁLa. 
3x3 Youth Festival Debrecen 2020: városunkban 
ismét pattog a kosárlabda, a Nagytemplom előtti 
megszokott helyszínen augusztus 26. és 30. kö-
zött zajlanak majd a mérkőzések magyar csapatok 
részvételével. ■
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A legnagyobb, s egyben legszo-
morúbb változás, hogy megsza-
kadt egy hosszú sorozat: 27 esz-
tendős első ligás szereplés után 
kizúgott az NB II-be a debreceni 
futballcsapat. 

Dőlt a dominó is: nem sokkal 
később távozott a klub éléről 
Szima Gábor, s átvette az irányí-
tást a város. Új vezetőség került 
az egyesület vezetői pozícióiba: 
Szabó Péter lett az elnök, a 
korábbi csapatkapitány, a pálya-
futását befejező Tőzsér Dániel 
pedig sportigazgatóként maradt 
a DVSC-nél. 

Nagyon kevés idő maradt 
arra, hogy összekovácsolód-
jon a vezetői társulat és a 
pályán szereplők gárdája. 

Mert a csapat névsorában is 
komoly változások történtek. Az 
NB II-es szabály szerint légiósok 
nem szerepelhetnek a keretben 
(csupán a szomszédos országok 
magyar kötődésű futballistái ne-
vezhetőek – így maradt a Lokinál 
a kapus Tomas Kosicky). 

Távozott a két nigériai csatár, 
Garba és Adeniji, a Szerbiából 
érkezett Trujics és Milunovics, 
az ukrán Habovda, s nem a klub 
alkalmazottja a jövőben a kapus 
Nagy Sándor (Honvéd), a hátvéd 
Barna Szabolcs (MTK), a közép-
pályás Csősz Richárd (kölcsön-
szerződéssel), a csatár Bereczki 
Dániel (Kazincbarcika). Kovács 
Péter továbbra is budaörsi köl-
csönben marad, Kóródi Nándor 
szegedi kölcsönszerződését pedig 
véglegessé módosították. S ott 
van a DEAC-os kommandó, azok 

Változások kora a Lokinál 
a lokisták, akik – a város másik 
NB II-es társulatával együtt-
működve – ebben az idényben 
az egyetemisták társulatához 
igazoltak: Belényesi Csaba, Burai 
Erik, Damásdi Alex és Gyönyörű 
Gergő, valamint a továbbra is 
kölcsönben ott maradó Szabó 
Kornél. 

Tizenhat játékos távozott ab-
ból a névsorból, mellyel Kondás 
Elemér, a régi-új vezetőedző az 
NB II-es bajnokságban már nem 
számolhat. 

A távozók fenti regimentjéből 
kitűnik, hogy szükség volt igazi 
érkezőkre is. Ráadásul gyorsan, 
hiszen az NB II-es rajtig mind-
össze öt hét maradt a csapatfor-
málásra. A legnagyobb igazolás, 
hogy a csapat hazai kulcsembe-
rei kitartottak a Loki mellett a 
kiesést követően is. A második 
legnagyobb igazolás, hogy ha-
zajöttek az ős lokisták, a csapat 
egykoron meghatározó emberei, 
akik szívügyüknek tekintik, hogy 
a DVSC újra NB I-es csapat 
legyen. Korhut Mihály (Arisz 
Szaloniki), Varga József és Sós 
Bence (Puskás Akadémia) tudá-
sa, tapasztalata, klubszeretete 
sokat jelenthet az új idényben. 
Kölcsönszerződéséből hazatért 
az előző idényben Kaposvárott 
szerepelt Bévárdi Zsombor és 
Pintér Ádám, a DEAC-ból Bárány 
Donát, profi szerződést kapott a 
kislokista Kovács Róbert, Debre-
cenbe helyezte lakóhelyét Poór 
Patrik (Paks), Tischler Patrik és 
Zöldesi Illés (Kisvárda – utóbbi 
kölcsönjátékosként).  

 Ez kilenc új név, a csapat 
magja kialakult, de Tőzsér Dániel 

Futballprogram
NB II.
augusztus 16., vasárnap: 
DVSC–Szolnok (17.30) és 
Siófok–DEAC (19 óra)
augusztus 23., vasárnap: 
DEAC–Nyíregyháza (17.30) 
és Gyirmót–DVSC (19 óra)
Augusztus 26., szerda: 
DVSC–Szeged (18 óra) és 
Szolnok–DEAC (19 óra)
augusztus 30., vasár-
nap: DEAC–Győr (17.30) és 
Vasas–DVSC (19 óra)
Szeptember 13., vasár-
nap: DVSC–Ajka (17 óra) és 
Gyirmót–DEAC (17 óra)

azt ígéri, a szeptember 22-i át-
igazolási stopig néhány játékos 
még érkezhet.

Kell is a stabil, erős keret, 
hiszen 38 kőkemény csata vár a 
Lokira, egyáltalán nem másod-
osztályú minőségűnek számító 
vetélytársak ellen. Talán nem 
túlzás kijelenteni: soha ilyen erős 
NB II-es mezőny még nem állt 
össze.     

 
A Lokinál egyértelműen 
a feljutás a kitűzött cél. 

– Nem jöhet szóba más. Ha 
szétnézünk a városban, tudjuk, 
mennyien szeretik itt a labdarú-
gást, hány embert megmozgat, 
akkor ez nem is lehet kérdés 
– mondta Tőzsér Dániel sport-
igazgató. – A DVSC valamennyi 
NB II-es meccsén ezen elvárások 
alatt fog pályára lépni. ■
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Jól hajrázott a DEAC a legutóbbi 
NB III-as labdarúgó-bajnokságban: 
a két élcsapat párharcában sokáig 
hajszálnyival le volt maradva a 
listavezető Füzesgyarmat mögött, 
aztán előzni tudott, s a téli pihenőt 
már a DEAC töltötte a mezőny 
élén. Épp a legjobbkor. Amikor az 
MLSZ a koronavírus miatt befeje-
zettnek nyilvánította a küzdelme-
ket, a debreceni együttes volt a 
pole pozícióban, a bajnoki aranya 
jutalma pedig: feljutás az NB II-be.

Dal is köszönti a jövőben a 
derék DEAC-osokat – igaz, nem 
csupán a futballcsapat, hanem az 
egyesület valamennyi sportolója, 
köztük a hét NB I-es gárda összes 
játékosa e lelkesítő dallamok hal-
latán indulhat immár csatába.

A dalt a Debreceni Egyetem Ze-
neművészeti Karának egykori hall-
gatója, jelenlegi doktorandusza, 
Radócz Miklós írta, az ő nevéhez 
fűződik a szerzemény szövege is. 
Mint mondta, elsősorban sportra-
jongóként, szurkolóként közelített 
a feladathoz. Eredetileg akusztikus 
hangszerekre írta a dalt, amit 
később Varga Antal szervezésé-
ben és Czirják Zoltán vezetésével  
könnyedebb, poposabb stílusra 
hangszereltek át.

Radócz Miklós szerint a közön-
ség és a sportolók is magukénak 
érezhetik a szerzeményt, hiszen 
lelkesít, buzdít és motivál. Az volt 
a célja, hogy egyszerűen befogad-
ható, dallamos legyen a végered-
mény.

 Ami pedig a sportolókat illeti: 
őket olyan végeredmény érdekli, 
amely győzelmet jelent…

A debreceni egyetemi csa-
pat korábban már szerepelt a 
másodosztályban, a hatvanas és 
a nyolcvanas években is volt NB 
II-es szereplő, összesen hat alka-
lommal, ám egycsoportos ligában, 
azaz a 12 NB I-es csapat mögött 
lévő, 20 klubot számláló profi me-
zőnyben most indulhat először. 

A méregerős NB II-be újoncként 
érkező focisták számára minden 
egyes győztes mérkőzés, pontszer-
zés aranyat fog érni, hiszen nem 
lesz egyszerű feladat a bent ma-
radás kivívása.  A néhány éve még 
a megyei bajnokságban vitézkedő 
debreceni egyetemista klub ebben 
a szezonban már nagy NB I-es tra-

Balogh Pált június közepén nevez-
ték ki a DEAC vezetőedzőjének, hét-
esztendős NB II-es tapasztalatait 
igyekszik hasznosítani debreceni 
munkahelyén. A 46 éves szakember 
korábban dolgozott a másodosz-
tályú Szolnok vezetőedzőjeként, 
legutóbb pedig a Dorog szakmai 
igazgatója volt.

– Antal Gáborral, a csapat új pá-
lyaedzőjével jól ismerjük egymást, 
hiszen hosszú ideje dolgozunk 

Dal is buzdítja  
a DEAC focistáit

Így változott a DEaC kere-
te a nyári időszakban
Távozott: Bárány Donát 
(vissza a DVSC-hez), Patócs 
Richárd (Sajóbábony), Bucz 
Bence (DASE), Krajcsó Krisz-
tián (Körösladány), Lakatos 
Kirill.

Érkezett: Acsádi Bence, 
Belényesi Csaba, Burai Erik, 
Damásdi Alex, Gyönyörű 
Gergő (DVSC – utóbbi három 
kölcsönbe), Orosz Marcell 
(Diósgyőr, kölcsönbe), Szabó 
Kornél (DVSC – kölcsön után 
ismét maradt), Székely Dávid 
(Füzesgyarmat), Takács Péter 
(Dorog).

Kis lépésekkel előre

díciókkal rendelkező egyesületek 
ellen lép pályára, melyek egykori 
válogatottakat, nemzetközi soroza-
tokon, BL-ben, vagy Európa-Liga-
meccseken szerepelt futballistákat 
dobnak csatába. ■

együtt. Első körben szeretnénk 
stabilizálni helyünket a másodosz-
tályban. Úgy vélem, kis lépésekben 
lehet előrehaladni. A szenvedélyt, 
az alázatosságot, a kohéziót és az 
állandóságot elengedhetetlennek 
tartom. Bízom benne, hogy sikeres 
lesz az együttműködés – muta-
tott rá a tréner, aki hozzátette, 
hosszú távra tervez a DEAC-ban. 
Ezt támasztja alá, hogy 2+2 éves 
szerződést kötött a klubbal. ■Balogh pál (fotó: deac.hu)
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O AtOMKI. Európai uniós támogatásból világszínvo-
nalú örökségtudományi laboratóriumot alakítottak ki a 
debreceni Atommagkutató Intézetben. A laboratórium 
a kulturális és természeti örökség tárgyainak hazai 
és nemzetközi együttműködések keretében történő 
vizsgálatát szolgálja. n

O IDŐRE ELKÉSZÜLT – a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek ellenére is – az Attila téren a „Hit 
és kultúra” elnevezésű látogatóközpont, melynek célja, 
hogy az ide érkezők megismerjék a görög katolikus 
hitélet és vallás sajátosságait. n

O a VERESTEMPLOM kívül-belül megújul. A beru-
házás 243 millió forintos pályázati forrásból való-
sul meg. Ezenkívül felújítják a Kistemplomot és az 
Egyetemi Templomot, valamint három másik vidéki 
templomot. n

O LetettÉK a debreceni Sensirion-gyár alapkövét a 
Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Tech-
nológiai Parkban. Kezdetben ötven, később kétszáz új 
munkahelyet teremt majd városunkban a szenzorok 
gyártásával foglalkozó svájci cég. n

O ÖNKÉNteseK. Csaknem száz debreceni önkéntes 
festett ki egy lakótelepi lépcsőházat. A ház festéséhez 
csatlakozott – többek között – a DSZC, a Médiacent-
rum Debrecen, a Bazár-Parking 2000 Kft., a Debreceni 
Fidelitas és a DVSC Kézilabda Akadémia is. n

O ÚJ GÖRÖG KAtOLIKUs templom alapkövét 
tették le a Tócóskertben. Egy templom nemcsak helyet 
ad a hívő közösségnek, de erősíti azt, mondta Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita az eseményen. A 200 fő befo-
gadására alkalmas lelki hajlékhoz a telket ingyen adta 
az önkormányzat az egyháznak. A Szentháromság 
görög katolikus templom jövő év végére készül el. n

O teLJeseN MeGÚJULt a Jászai Mari utcai 
játszótér. Kerékpártárolót, ivókutat és új utcabútorokat 
is elhelyeztek a játékok környékén. Emellett hét játék-
elemmel bővült az eszközpark, így most már a kisebb 
és a nagyobb gyerekek is találhatnak itt nekik tetsző 
játékokat. Hetei József, a városrész önkormányzati 
képviselője hangsúlyozta, hogy a beruházásnál fontos 
szempont volt a biztonság növelése. n

O JÁRDÁK. Egyre több városrészben újulnak meg 
a járdák; ennek célja a gyalogosközlekedés minősé-
gének és biztonságának javítása, ezért – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – idén is folytatódik Debrecenben 
a járdaépítési és -javítási program. Nemrég Ondódon 
kapott aszfaltburkolatot egy szakasz, most pedig az 
Akadémiakertben korszerűsítik az eddigi betonjárdát. 
Az önkormányzat ezen a nyáron 19 helyen újít fel 
járdaszakaszokat, de ősszel is lesznek hasonló munká-
latok a városban. n

O MEgKEZDŐDÖTT a Kálvin teret és a Vár utcát 
összekötő út építése. Az új, csaknem 140 méteres 
szakasz megépítése után autóval könnyebb lesz 
a belvárosi tömb megközelítése. A beruházást az 
önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A 6 méter 
széles és 138 méter hosszúságú útszakasz a belvárosi 
tömb jobb megközelíthetőségét segíti majd, összeköt-
ve a Vár utcát a Kálvin térrel. Az új szakasz a Vár utca 
felé lesz egyirányú. n

O TEREMŐRÖK. Kis ablakokat kaptak a teremajtók 
márciusban a Szakképzési Centrum iskoláiban. Az 
országban elsőként itt indították el a Nyitott tante-
rem programot az iskolai agresszió megelőzésére. 
Ezt egészíti ki, hogy hamarosan iskolaőrök lesznek az 
intézményekben. Mint Tipák Zsolt kancellár elmondta, 
fő feladatuk az erőszakos cselekmények megelőzése 
lesz, de közreműködésükkel egy prevenciós programot 
is szeretnének elindítani az intézményekben. n

O a FaZEKaS-gIMNÁZIuM Tóth Árpád utcai épü-
lete megújul. Az energetikai korszerűsítés részeként 
hőszivattyús rendszert kapott az iskola, kicserélték a 
nyílászárókat, a szigetelés után pedig napelemeket is 
felszerelnek majd. n

O ÚJaBB ÓVODÁT újítottak fel Debrecenben.  
A fűtés mellett a szellőztetés is megújult, így nyáron 
hűvösebb levegőt is tudnak biztosítani a Lehel utcai 
óvodában. Mint arra Papp László polgármester  rámu-
tatott: a Debrecen 2030 program keretében városszer-
te folyamatosan végzik az óvodák felújítását. n
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O AtOMKI. A koronavírus-veszélyhelyzettel kap-
csolatos magatartási szabályokról és önkormányzati 
intézkedésekről tartott tájékoztatót Papp László pol-
gármester és Nagy Attila, a DKV Zrt. vezérigazgatója. 
A polgármester rámutatott, ismét növekedésnek indult 
a koronavírus-megbetegedések száma. A polgármester 
felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a helyzetben 
rendkívül nagy jelentősége van a személyes felelős-
ségnek. „Debrecen városa továbbra is kiemelten kezeli 
a veszélyhelyzet ügyét. A város továbbra is komoly 
erőforrásokat koncentrál a megelőzésre” – hangsú-
lyozta Papp László. Mint mondta, jelentős maszk-
készlettel rendelkezik Debrecen: 100 ezer egyszer 
használatos, több mint 9000 FFP-maszk és több mint 
9000 mosható textilmaszk van raktáron, továbbá több 
mint 2000 liter fertőtlenítésre alkalmas eszköz áll a 
városi intézmények rendelkezésére. A polgármester 
kérte a város közösségi közlekedését használókat, 
hogy következetesen használják a maszkot, nemcsak 
magukra, hanem másokra is vigyázva ezáltal. n

O VÁROSÜZEMELTETÉS. Nagyobb zöldterüle-
tek, fásítás, elektromos kukásautók, naperőmű és 
parlagfűkommandó – csak néhány elem a tervezett 
városüzemeltetési koncepcióból, ami szorosan kap-
csolódik a Debrecen 2030 programhoz. Ahogy Balázs 
Ákos alpolgármester nyilatkozta: „igyekszünk minden 
olyan irányba elindulni a városüzemeltetés területén, 
ami komfortosabbá, kényelmesebbé, zöldebbé és 
fenntarthatóbbá teszi a várost”.  Balázs Ákos arról is 
beszélt, cél, hogy a város üzemeltetése minél takaré-
kosabb legyen, és ehhez keresik az innovatív meg-
oldásokat – ebbe pedig szeretnék majd a debreceni 
fiatalokat is ebbe bevonni, mert, mint mondta, „a jövő 
generációi nagyon fontosak Debrecenben”. n

O JÓ VÁLaSZTÁS. A cívisvárosba látogatott az 
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének első 
beosztottja. Marc Dillard szerint a magasan képzett 
munkaerő miatt Debrecen jó választás az amerikai 
cégeknek. n

O MEgSZÉPÜLT a VÉNKERT. A Zöld város program 
részeként megújultak a parkok, csaknem száz fát 
és hétezer cserjét, valamint 19 ezer évelő növényt 
telepítettek. Felújítottak több játszóteret, sportpályát, 
és kívül-belül megszépült a Borsos-villa is. Papp László 
polgármester a program lezárásán azt mondta: a fej-
lesztésnek köszönhetően a városrész Debrecen egyik 
legélhetőbb, legszebb lakóövezetévé vált. Barcsa Lajos 
alpolgármester arról adott tájékoztatást, hogy a Vén-
kerti-iskola teljes renováláson esett át. Jelenleg még 
folynak a munkák Dózsa-iskolában, s hamarosan a 
Sinay-óvoda felújítása is megjelenhet a közbeszerzési 
értesítőben, illetve a körzetben terveznék a Deutsche 
Schule indítását jövő év szeptemberétől. n

O JÁTÉK aZ OVIKNaK. Csaknem 100 fejlesz-
tő játékot kaptak a debreceni óvodák, amelyekkel 
segíthetik a gyerekek mozgáskoordinációját és logikai 
gondolkodását. Korábban nyolc intézmény részére 
már vásárolt ilyeneket az önkormányzat. Most hét cég 
összefogásával szereztek be annyit, hogy minden óvo-
dába jusson a magyar fejlesztésű játékból. „A város 
és a többi debreceni vállalkozó együttműködésével és 
vásárlásával minden debreceni óvodába jut ebből a 
TSMT játékból, ami játszva fejleszti a gyerekeket, és 
megmutatja, fejleszti azokat a képességeket, ame-
lyektől aztán sikerélményük lesz” – nyilatkozta Széles 
Diána alpolgármester. n

O szAKKÉpzÉs. Mintegy 700 millió forintból újul-
nak meg a Debreceni Szakképzési Centrum intézmé-
nyei. A szokásos nyári karbantartási munkák mellett 
három nagyobb beruházás is elindult. A Péchy Mihály 
Építőipari Technikum is megszépül; itt a diákok szep-
tembertől új modern eszközök segítségével tanulhat-
ják a szakma fortélyait. Az Irinyi János Technikumban 
energetikai felújítást végeznek, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Technikum épületére pedig napkol-
lektorokat szerelnek fel – nyilatkozta Tirpák Zsolt, a 
Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja. n
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O FÖLDRŐL és levegőből is irtotta a szúnyogokat 
Hajdú-Bihar megyében a katasztrófavédelem július 
utolsó hetében. n

O CIVaQua. Új környezetpolitikát hirdetett a D2030 
programmal Papp László polgármester, középpontban 
az erdők és a zöld területek védelmével, minőségi 
megújításával, megújuló energiára épülő fejleszté-
sekkel és a Civaqua-programmal, amely a Tisza vizét 
a Keleti-főcsatornán keresztül juttatja el Debrecen 
területére. Az első ütemben 16,25 milliárd forinttal 
támogatja a kormány a program megvalósítását.  
A Hajdúsághát vízgazdálkodásának fejlesztésére 
félmilliárd forintot biztosítanak, a kormányhatározat 
pedig összesen 15,75 milliárd forintot szán a Civaqua–
Tócó projektre. Debrecen városa szempontjából ez a 
fejlesztés igazi áttörést jelent; hatalmas jelentőségű 
mind a Tócó, mind a Nagyerdő, valamint a város 
környéki jóléti tavak vízellátása szempontjából. A 
kormány és a város együttműködése révén több évti-
zedes probléma megoldására kerülhet sor. n

O a FELÚJÍTOTT BORSOS-VILLa újra nyitva áll. 
Mint Puskás István alpolgármester bejelentette, a 
várostörténeti jelentőségű épület Vénkerti Közösségi 
Házként működik tovább, és „közösségi térré változ-
va szolgálja Debrecen életét, jelenét és jövőjét. Ez is 
egy üzenetérték: a múlttal való foglalkozás, a múlt 
értékeinek a jelen és a jövő felé való közvetítésének 
egy szép példája ez.” A tervek szerint minden korosz-
tálynak lesznek itt rendezvények az irodalmi estektől a 
hangversenyekig, de kertészeti előadásokat is tartanak 
majd. n

O MeGNYÍLt Debrecen első közösségi kertje – jelen-
tette be Barcsa Lajos alpolgármester, a Vénkert ön-
kormányzati képviselője. A Sinai Miklós utcai parkban 
több mint 500 négyzetméteren kertészkedhetnek a 
környéken élők. (Információ az önkormányzat zöldte-
rületi osztályán, a zoldterulet@ph.debrecen.hu címen, 
vagy az 511-531-es telefonszámon kérhető.) n

O A JÚLIAteLepeN folytatódik az útépítés és a 
csapadékvíz-elvezetés kialakítása. Tavaly ősszel adták 
át a leaszfaltozott Gyűrű utcát; a beruházással évtize-
des álma valósult meg az itt élőknek. Közben elkészült 
a Futó utca is, és idén folytatják a város egyik legna-
gyobb kertségi fejlesztési programját. A nyomvonala-
kat már kialakították; várhatóan év végére megvalósul 
a teljes, több mint 1,2 milliárd forintos beruházás. n

O ÓRIÁSI aZ ÉRDEKLŐDÉS az Aquaticum Deb-
recen Strand iránt: a nyitás óta eltelt másfél hónap 
látogatottsági adatairól és az eddigi tapasztalatokról 
tartott sajtótájékoztatót Papp László, polgármester és 
Fazekas Lajos, a Debreceni Gyógyfürdő Kft. ügyveze-
tője. Mint az eseményen elhangzott: megnyitása óta 
több látogatója volt már a strandnak, mint a régebbi-
nek egy egész szezonban. n

O ÁtÉpÍtI a Kishegyesi úti vasúti átjárót a Debre-
cen–Füzesabony (108. számú) vasútvonal korszerűsí-
tése kapcsán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
A kivitelezést három ütemben bonyolítják le, ami az 
átjáró forgalmának korlátozásával jár, szeptember 7. 
és szeptember 20. között pedig a teljes lezárásával. n

O HŰSÖLJ, DEBRECEN! A nyári karbantartási 
szünet után ismét megnyitotta kapuit a lakosság előtt 
a Debreceni Jégcsarnok. A hónap végéig ezer forintos 
jeggyel várnak mindenkit. A fel nem használt, április 
30-ig lejárt közönségkorcsolyázásra szóló bérletek 
érvényességét október 31-éig meghosszabbítják.  
A 2020/2021-es szezonra szóló bérletek szeptember 
elejétől vásárolhatóak meg. n
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O Augusztus, minden hétvégén,  
11 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Augusztus, minden hétköznap,  
18 órától
szauna programok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Augusztus 15–23., 10 és 15 óra
táncol a strand! – karneváli tánccso-
portok műsorai az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 

O Augusztus 15–23., 12 és 20 óra 
között
kézműves termékek vására a Kos-
suth téren.

O Augusztus 15-én és 16-án, szom-
bat, vasárnap
strandröplabda-bajnokság az 
Aquaticum Debrecen Strandon.

O Augusztus 15–19., 18 óra
táncos flashmobok a Kossuth téren.

O Augusztus 15., szombat, 19 óra
ii. night ride kerékpáros felvonulás 
az Egyetem tértől a II. János Pál pápa 
térig.

O Augusztus 15–20., 19 óra
Fúvós térzene a megújult Dósa ná-
dor téren.

O Augusztus 15–22., 20 óra
tündérkert a Régi Városháza udva-
rán. 

O Augusztus 16., vasárnap, 11 és 14 
óra között 
kézműves foglalkozás az Aquaticum 
Debrecen Strandon.

O Augusztus 16–0., 10 és 19 óra 
között
Galiba gyermekfesztivál a Vidám-
parkban. 

O  Augusztus 16., vasárnap, 19.30 
művészetek sétánya. 
Megnyitó a Nagyerdei parkban a 
Békás-tó partján. Látogatható augusz-
tus 23-áig.

vetített képes előadása a DAB-
székházban.

O  Augusztus 19., szerda, 17 és 22 
között
lighthouse on. Fényművészeti 
kiállítás Csokonai Színházban.

O Augusztus 19., szerda, 19 óra 
a 30 éves valcer táncegyüttes 
jubileumi műsora a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon.

O  Augusztus 20., csütörtök, 8 óra és 
éjfél között
virágkocsik kiállítása a Kossuth 
téren.

O Augusztus 20–22., 8 óra és éjfél 
között népművészeti vásár a Rózsa 
utcában.

O Augusztus 20., csütörtök, 8 óra
szent korona – hőlégballon felszál-
lása a nemzeti ünnep alkalmából a 
Kossuth téren.

O Augusztus 20., csütörtök, 9 óra
az országzászló felvonása és 
kenyérszentelés a nemzeti ünnep 
alkalmából a Kossuth téren

O idesüss a FiGurásra! 
– Kapunyitó a Vojtinában augusztus 
30-án, vasárnap délelőtt 10–12.30 és 
délután 16–18 óra között a Nagytemp-
lom mögötti Emlékkertben.  
Ezzel kezdetét veszi a bábszínház 
2020/2021-es, immár 45. ünnepi évada!
Mivel az Emlékkertbe korlátozott lét-
számban engedhetnek be vendégeket, 
érdemes elővételben megvásárolni a 
jegyeket a Vojtina jegypénztárában. 
(Augusztus 17-étől hétfőtől péntekig 
9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig, 
vasárnap 9–11.30, augusztus 30-án a 
helyszínen.) Eső esetén a rendezvényt 
a bábszínházban tartják meg!

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

O Augusztus 16., vasárnap, 20 óra
liliomfi. A Madách Színház előadása 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: augusztus 18.

O Augusztus 17., hétfő, 14 óra
230 éve született kölcsey Ferenc. 
A Józsai Irodalmi Kör foglalkozása a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Augusztus 17., hétfő, 20 óra
liliomfi. A Madách Színház előadása 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: augusztus 18.

O Augusztus 17., hétfő, 20.30
William shakespeare: hamlet (bér-
letszünet). A Csokonai Színház elő-
adása a Nagyerdei Stadionban.

O Augusztus 18–21.
29. Farmer expó a Debreceni Egye-
tem Böszörményi úti Campusán.

O Augusztus 18., kedd, 10 óra
mesedélelőtt a Józsai Fiókkönyvtár-
ban.

O  Augusztus 18., kedd, 17 és 22 
között
lighthouse on. Fényművészeti kiállí-
tás Csokonai Színházban.

O Augusztus 18., kedd, 19 óra
rózsaültetés a székelyek 
parkjában. Közreműködik a Bürkös 
zenekar.

O Augusztus 18., kedd, 19.30 
teremtő szellem. Improvizatív 
vokális hagyomány a 12. századtól 
napjainkig. A Kodály Kórus Debrecen 
koncertje a Pásti utcai zsinagógában.

O  Augusztus 19–22., 9.30 és 20 óra 
között kaktuszok és pozsgások 
kiállítása a Kölcsey Központ körfo-
lyosóján.

O Augusztus 19., szerda, 16.30
viola – az éneklő közösség. hordós 
johanna zongoraművész koncertje 
a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 19., szerda, 17 óra
csodálatos vietnam. Tímár Gábor 
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O javában tart a bérletárusítás a Csokonai Színházban. A már ismert bérletrend-
szer és az egyes bérletekhez kapcsolt előadások a színház honlapján tekinthetők meg. Az 
első bérletes előadás szeptember 5-én lesz; a Co-Operával való együttműködésben Erkel 
Ferenc Bánk bán című operájával kezdődik az évad. A történelmi épület hamarosan bezár, 
hogy kezdetét vegye a felújítás, de a színház arra kéri nézőit, hogy az új évadban is tartsa-
nak a társulattal az új játszóhelyeken, és bérletük megváltásával támogassák a színházat. 
(Képünk: az új évadban műsoron marad a Csárdáskirálynő is!)

O Augusztus 20., csütörtök, 10 óra
műterem a szabadban. debreceni 
festők alkotnak a medgyessy sétá-
nyon a nagyközönség előtt, Majoros 
László koordinálásával.

O Augusztus 20., csütörtök, 10 és 18 
óra között
táncos flashmobok a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpad előtt. 

O  Augusztus 20., csütörtök, 17 és 22 
között
lighthouse on. Fényművészeti kiállí-
tás Csokonai Színházban.

O Augusztus 20., csütörtök, 18 óra
együtt 100. Ünnepi tánc-pannó egy 
részben a trianoni békeszerződés 100. 
évfordulójának alkalmából, a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon. Esőhely-
szín: Kölcsey Központ.

O  Augusztus 21., péntek, 8 óra
virágkocsik kiállítása a II. János Pál 
pápa téren. 

O Augusztus 21., péntek, 17 óra
táncos flashmobok a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpad előtt. 

O Augusztus 21., péntek, 17 óra 
sikkes polgárok. Ormosi Viktória ku-
rátor tárlatvezetése, majd Ciabattino 
Fashion divatbemutató a Déri Múze-
umban.

O  Augusztus 21., péntek, 17 és 22 
között
lighthouse on. Fényművészeti kiállí-
tás Csokonai Színházban.

O Augusztus 21., péntek, 19 óra
dumaszínház. aranyosi és badár 

a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőhelyszín: Kölcsey Központ.

O Augusztus 22., szombat, 8 óra 
richter egészségváros. 
Adománypontgyűjtés keretében 
ingyenes szűrések, beszélgetések, 
előadások az egészségről a II. János 
Pál pápa téren.

O Augusztus 22., szombat, 11 és 14 
óra között
kézműves foglalkozás az Aquaticum 
Debrecen Strandon.

O  Augusztus 22., szombat, 17 és 22 
között
lighthouse on. Fényművészeti 
kiállítás Csokonai Színházban.

O Augusztus 22., szombat, 19 óra és 
éjfél között
éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Debrecen Strandon.

O Augusztus 22., szombat, 20 óra 
debrecen helyőrségi zenekar gá-
lakoncertje a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 23., vasárnap, 7 és 14 
óra között
debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Augusztus 23., vasárnap, 20 óra
csíksomlyói passió. A Nemzeti Szín-
ház és a Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes előadása a Kossuth téren.

O Augusztus 24., hétfő, 18 óra
könyvtársasjáték. Klub a társasjá-
tékok iránt érdeklődő felnőtteknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 24., hétfő, 20 óra
anna karenina. A Győri Balett az 
egyik legszebb orosz klasszikust 
hozza el a Nagyerdei Szabadtéri Szín-
padra.

O Augusztus 25., kedd, 14 óra
25 éve együtt a munkácsy-trilógia. 
Fodor Éva Irén művészettörténész 
vetített képes előadása a Déri Múze-
umban.

O Augusztus 26., szerda, 17 óra
erdély titkos kincsei. sipos lász-
ló fotográfus előadása a DAB-
székházban.

O Augusztus 26., szerda, 20 óra
a padlás (bérletszünet). A Csokonai 
Színház előadása Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon.

O Augusztus 27., csütörtök, 10 óra
nyári társasjáték klub. Játékos prog-
ram gyerekeknek, szülőknek, nagy-
szülőknek a Méliusz Könyvtárban.

O Augusztus 27., csütörtök, 16 óra
női nap az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Augusztus 28., péntek, 10 óra
a magyar fotográfia napja. Ismerke-
dés világhírű magyar fotósok életével 
és munkásságával az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Augusztus 28., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés gyerekek-
nek és szülőknek a Méliusz Könyvtár 
Gyermekrészlegén.

O Augusztus 29., szombat, 11 és 14 
óra között
kézműves foglalkozás az Aquaticum 
Debrecen Strandon.

O Augusztus 29., szombat 18 és 22 
óra között
mesés kelet táncfesztivál. Debrecen 
és a környező térség neves táncisko-
láinak bemutatója a Simonffy utcai 
Ifjúsági Házban.

O Augusztus 29., szombat, 20 óra
menopauza. A Játékszín musicalje 
két részben a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: augusztus 31.

O Augusztus 30., vasárnap, 10 óra
idesüss a Figurásra! A Nagytemp-
lom mögötti Emlékkertben kezdetét 
veszi a Vojtina Bábszínház 45. ünnepi 
évada.

O Augusztus 30., vasárnap, 14 óra és 
18 óra
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csárdáskirálynő. A Csokonai Színház 
előadása a Nagyszínpadon (bérlet-
szünet).

O Augusztus 30., vasárnap, 20 óra
menopauza. A Játékszín musicalje 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: augusztus 31.

O  Augusztus 31., hétfő, 17 óra
négy évszak a nagyerdőn. A Ter-
mészettár kiállítása a Méliusz Könyv-
tárban. 

O Szeptemberben, minden hétköz-
nap 18 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O  Szeptember 1., kedd, 17 óra
az álmok folyója. Rózsa Margó 
kiállítása a Benedek Elek Fiókkönyv-
tárban.

O Szeptember 1., kedd, 20 óra
legénybúcsú. A Játékszín előadása a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Szeptember 2., szerda, 15 óra
bakó endre irodalomtörténész 
könyvbemutatója Csanády György, 
a Székely-himnusz költőjéről a DAB-
székházban. A szerzővel Endrei Sán-
dor beszélget.

O Szeptember 2., szerda, 16.30
családi mesedélután kicsiknek és 
nagyoknak a Libakerti Fiókkönyvtár-
ban.

O Szeptember 2., szerda, 16.30
kossuth és debrecen. Bényei Miklós 
könyvbemutatója a Méliusz Könyv-
tárban.

O  Szeptember 2., szerda, 17 óra
maksai jános festőművész kiállítá-
sa a DAB-székházban. 

O Szeptember 2., szerda, 20 óra
legénybúcsú. A Játékszín előadása a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

O Szeptember 4., péntek, 12 és 17 óra 
között
véradás a jótékonysági világnap 
jegyében a Simonffy utcai Ifjúsági 
Házban.

O Szeptember 4., péntek, 14.30
menő-manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Szeptember 4., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár gyermekrészlegén.

O Szeptember 5., szombat, 18 óra
erkel Ferenc: bánk bán. A Csokonai 
Színház előadása a Nagyszínpadon 
(Csokonai Vitéz Mihály-bérlet).  

O Szeptember 6., vasárnap, 10 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány – bemutató (családi előadás).

O Szeptember 7., hétfő, 16 óra
ii. debrecen házai – közösségi be-
szélgetés a történeti belváros cívis 
lakóházairól a Méliusz Könyvtárban. 
a cívis lakóházak helyi védelme. 
Gajdos Csaba előadása a Méliusz 
Könyvtárban.

O Szeptember 7., hétfő, 20 óra
ember a falvédőről. A L’art pour l’art 
Társulat előadása a Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon.

O Szeptember 8., kedd, 10 és 14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 8., kedd, 17 óra
kedd – könyvtár – költők. Az iro-
dalmat kedvelők, az irodalom iránt 
érdeklődők baráti összejövetele a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 8., kedd, 18 óra
kreatív sziget. Kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz Könyvtár 
zenei részlegén. A rendezvény regiszt-
rációhoz kötött; regisztrálni e-mailben 
lehetséges.

O Szeptember 9., szerda, 10 és 14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 10., csütörtök, 10 és 
14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 11., péntek, 10 és 14 
óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 11., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár gyermekrészlegén.

O Szeptember 11., péntek, 18.30
Xv. amatőr zenei Összefogás jóté-
konysági koncert a Simonffy utcai 
Ifjúsági Házban.

O Szeptember 11., péntek
Friedrich dürrenmatt: 
az öreg hölgy látogatása. A Cso-
konai Színház előadása a  Nagyszín-
padon.

O Szeptember 11., péntek, 20 óra
tűzliliom. misztikus táncjáték 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Szeptember 12., szombat, 14 óra
egy délután a boszorkányokkal és 
john cure íróval Debrecenben. Író-
olvasó találkozó és könyvbemutató a 
Méliusz Könyvtárban.

O Szeptember 12., szombat
az öreg hölgy látogatása. A Csoko-
nai Színház előadása a Nagyszínpa-
don.

O Szeptember 13., vasárnap, 7 és 14 
óra között
debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Szeptember 13., vasárnap, 10 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (családi előadás). 

O Szeptember 14., hétfő, 17 óra
Forgácsaim 5. dolinay tamás 
könyvbemutatója a DAB-
székházban. Közreműködik és a szer-
zővel beszélget Mohai Gábor.

O Szeptember 14., hétfő, 20 óra
kaktuszvirág. Az Orlai Produkciós 
Iroda előadása a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Szeptember 15–30.
égig érő mesefa. Foglalkozás a 
népmese napja alkalmából óvodá-
soknak és kisiskolásoknak. Előzetes 
időpont-egyeztetéssel kérhető prog-
ram a Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 15., kedd, 10 és 14 óra
vojtina bábszínház: A libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 15., kedd, 16 óra
tormay cécile és trianon. 
Jobbágy Éva, az első Tormay Cécile 
kör vezetője a Benedek Elek Fiók-
könyvtár vendége.

O Szeptember 16., szerda, 10  
és 14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 16., szerda, 16.30
családi mesedélután a Libakerti 
Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 16., szerda, 16.30
viola – az éneklő közösség. 
különleges zenei csemegék 
Jäger Éva és vendégei 
tolmácsolásában a Méliusz Könyv-
tárban.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O amerikai utcák
Debrecen és egyetlen amerikai 
egyesült államokbeli testvérvárosa, 
a New Jersey államban található 
New Brunswick 2020-ban har-
mincéves testvérvárosi évforduló-
jukat ünneplik. A kerek évforduló 
kapcsán a Streets of Debrecen projekt 
megálmodója, Löki Viktor New 
Brunswickban való tartózkodása alatt 
készült legjobb pillanatokból ösz-
szeállított fotókiállításnak a Méliusz 
Központi Könyvtára ad otthont 
augusztus 10. és 30. között. 
A kiállítás az intézmény nyitva tartási 
ideje alatt ingyenesen látogatható.

O Szeptember 17., csütörtök, 10 és 
14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 17., csütörtök, 16 óra
trianon árnyai hét hazában – Pergő 
időben. Ozsváth Sándor legújabb 
köteteinek bemutatója a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Szeptember 18., péntek, 10 és 14 
óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 18., péntek, 14.30
menő-manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Szeptember 18., péntek, 16 óra
délutáni rajzfilmnézés a Méliusz 
Könyvtár gyermekrészlegén.

O Szeptember 18., péntek
Xavier daugreilh: őszintén szólva. 
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Szeptember 19., szombat
Xavier daugreilh: őszintén szólva. 
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Szeptember 20., vasárnap, 10 óra
vojtina bábszínház: az előszo-

baszekrény boszorkánya (családi 
előadás). az égig érő fa – bemutató 
(családi előadás).

O Szeptember 20., vasárnap, 11 óra
árvák, katonák, szerzetesek nyo-
mában – séta a Bem téren. Gyüleke-
ző a Méliusz Könyvtár bejáratánál.

O Szeptember 22., kedd, 10 és 14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). az égig érő 
fa (bérletes előadás). 

O Szeptember 22., kedd
Xavier daugreilh: őszintén szólva. 
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Szeptember 23., szerda, 10 és 14 
óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). az égig érő 
fa (bérletes előadás). 

O Szeptember 23., szerda 
Xavier daugreilh: őszintén szólva. 
A Csokonai Színház előadása a DMK 
Pódiumteremben.

O Szeptember 24., csütörtök, 10 és 
14 óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 25., péntek, 10 és 14 
óra

O eGy viláGPremier emlékezete
Kettős évfordulóra emlékezik a Déri Múzeum idén. 25 éve érkezett Debrecenbe első 
alkalommal Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. A mű – restaurálását 
követően – a Golgota és az Ecce Homo című festmények mellé került a Munkácsy Terem-
be. Sz. Kürti Katalin művészettörténésznek a művek együttes bemutatása érdekében 
folytatott kutatómunkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én  „világpremier” zajlott 
a Munkácsy Teremben. A Krisztus-képek megfestését követően először Debrecenben volt 
együtt kiállítva a három mű. Ekkortól ezek a festmények váltak Debrecen legismertebb 
művészeti emlékévé. A jubileumi alkalomról Fodor Éva Irén művészettörténész vetített 
képes előadásával és „Találkozás” – Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája című film vetíté-
sével emlékezik meg az intézmény augusztus 25-én 14 órától. 

Rendhagyó fényjáték várja az érdeklődőket a Munkácsy Teremben 26-ától 30-áig, korlá-
tozott létszámban. További információ a honlapon: www.derimuzeum.hu

vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 25., péntek, 14 óra
mikó csaba: herkules – a kezdetek. 
A Csokonai Színház előadása.

O Szeptember 27., vasárnap, 7 és 14 
óra között
debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Szeptember 27., vasárnap, 10 óra
vojtina bábszínház: sej-haj, 
pengettyű (családi előadás). Játékos 
kalandtúra a hangok és hangszerek 
világában. óriásölő margaret (családi 
előadás). 

O Szeptember 27., vasárnap, 14 óra
középpontban a középkor(i érmék). 
Megnyitó és szakmai előadás, temati-
kus bábelőadás, múzeumpedagógiai 
és kézműves foglalkozás a Déri Múze-
umban.

O Szeptember 28., hétfő, 10 óra
vojtina bábszínház: sej-haj, 
pengettyű (bérletes előadás). 

O Szeptember 29., kedd, 10 és 14 óra
vojtina bábszínház: a libapász-
torlány. 10 óra: sej-haj, pengettyű 
(bérletes előadások). 

O Szeptember 30., szerda, 10 és 14 
óra
vojtina bábszínház: a libapásztor-
lány (bérletes előadás). 

O Szeptember 30., szerda, 16.30
nyolcpettyes katica. tornyi Fe-
renc könyvbemutatója a DAB-
székházban.
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5. Pillér 
építőanyag-kereskedés

A régió egyik legolcsóbb építőanyag, 
barkács kis- és nagykereskedelme

betonacélok • betonelemek • falazó- és tetőfedő anyagok • szigetelő-
anyagok • csempe és szanitertermékek •  térburkolókövek • gipszkarton-
rendszerek • fúró-, vágástechnika • kötőelemek • festékek • építőipari 

szerszámok • munkavédelmi eszközök • kerti szerszámok • vasalatok

Modern környezetben, 
vevőbarát szolgáltatásokkal, 
burkolat-látványtervezéssel.
4220 Hajdúböszörmény, 
Külső-debreceni u. 31.
kereskedelem@5piller.hu 

06-20/209-49-59, 
06-52/218-428

Széles nyitvatartási idővel: 
hétfő-péntek: 6.30–17.30, 

szombat: 6.30–12.00
Győződjön meg róla 

személyesen is, várjuk leendő 
vásárlóinkat!

Augusztus az Agórában
Mi lehet a titka a Bermuda-háromszögnek? 
Hogyan jut el a víz a fa gyökerétől a leveléig? 
Törhetnek szilánkosra a növények? Lehet plaz-
magömbbel jósolni? Mire jó egy műanyag rúd, 
ha tele van a padló konfettivel? Ilyen kérdé-
sekre kaphatnak választ mindazok, akik részt 
vesznek az Agóra Tudományos Élményközpont 
valamelyik látványos kísérleti bemutatóján. 
A népszerű interaktív előadások szórakoztató 
módon magyarázzák el a fizikai és kémiai 
törvényszerűségeket. A programok szerdától 
vasárnapig 15 órakor kezdődnek, hétvégente 
pedig 12 órától is indul fizika-show az Agóra 
nagytermében. A virágkarneválhoz kapcsoló-
dóan a látogatókat három napon át rendkívüli 
nyitvatartással és különleges „virágos” progra-
mokkal várja az élményközpont. Az érdeklődők 
megismerhetik a kertek és mezők legszebb 
virágait, megtudhatják, hogy melyik növény 
virága ehető, valamint előadást hallhatnak 
hazánk leghíresebb rózsanemesítőjéről is. ■

Nyomozás a Mesetisztáson!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Mesés 
(B)irodalom, s ennek a birodalomnak a szívé-
ben feküdt a Mesetisztás. Aki tudni szeretné, mi 
történik a retró mesék hőseivel, miután beléptek 

a Mesetisztásra, annak érdemes 
okostelefonnal és QR-kód-olvasó 
applikációval érkeznie a Debreceni 
Irodalom Házába. A különleges mú-

zeumi nyomozás során az épület 
udvarán és a Mesés  

(B)irodalom virtuális kiál-
lítás oldalán egyaránt találkoz-
hatnak a rejtvénykedvelők a Tv 

Macival, Mirr-Murral, Gom-
bóc Artúrral és társaival. 

A látogatók nyitvatartási időben, 
keddtől vasárnapig 10–17 óráig 
bármikor „nyomozhatnak”, ám az 
iskolai csoportoknak érdemes előre 
bejelentkezniük. További részlete-
ket a Déri Múzeum és a Debre-
ceni Irodalom Háza honlapján és 
közösségi oldalain találhatnak az 
érdeklődők. Ne feledjék: a Mese-
tisztáson mindenki elfér! ■
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vásárlóinkat!

Komolyzenei bérletek
Ránki Dezső, Rost Andrea, Bogányi Gergely, Schöck Ata-
la, Ránki Fülöp, Daniel Gil De Tejda, Alpaslan Ertüngealp, 
Hadady László, Concerto Budapest, Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar, Savaria Barokk Zenekar – többek közt 
e hazai és külföldi komolyzenei művészek és sztárok, 
együttesek is vendégfellépői lesznek a Kodály Filharmó-
nia Debrecen 2020/2021-es évadának. A Kodály Filhar-
monikusok és Kodály Kórus Debrecen ebben az évadban 
is 20 bérletes nagykoncerttel, a cappella koncertekkel és 
kamarasorozattal készül a debreceniek számára. Somo-
gyi-Tóth Dániel igazgató-művészeti vezetőt karmester-
ként és szólistaként is láthatja majd a közönség. Kollár 
Imre vezető karmester mellett több koncertet dirigál 
Kovács László állandó karmester és Káli Gábor első 
vendégkarmester. Bényi Tibor csellóművész-karmester 
kamarasorozata is folytatódik a zenekarral.  

A koncerthelyszínek továbbra is a Kölcsey Központ, a 
Pásti utcai zsinagóga, a Debreceni Egyetem aulája, vala-
mint a város templomai. Keressék a Kodály Filharmónia 
bérletes ajánlóját augusztus 25-étől a Kölcsey Központ-
ban, a Karakter 1517 Kávézó és Könyvesboltban a Nagy-
templom mögött, valamint a www.kodalyfilharmonia.hu 
honlapon. További információk: 52 500 201;  
kozonseg@kodalyfilharmonia.hu ■

O tÁRLAtOK A MODeMBeN. Jelenleg három 
kiállítás tekinthető meg az intézményben.  
A Vonal mentén a Modem gyűjteményének első 
bemutatkozása. Az elmúlt 14 év gyűjtéseiből, 
műtárgyvásárlásaiból és a Debreceni Nemzetközi 
Művésztelep felajánlásaiból formálódott kollekció 
izgalmas arcát mutatja. A Machine Imaginaire 

– Vera Molnar algoritmusai című kiállítás a több 
mint 70 éve Párizsban élő magyar képzőművész 
életművének valamennyi állomását érinti. A 30 
címet viselő tárlat pedig – mely egy izgalmas kí-
sérleti művészetpedagógiai programnak köszönhe-
tően jött létre – a rendszerváltozásra és az utána 
keletkezett műalkotásokra fókuszál. ■
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Alexandru Agache

Új jövevények az állatkertben
Újabb állatokkal gyarapodott a Nagyerdei Kultúr-
park az elmúlt hetekben. A minnesotai törpemalacok 
családja négy aprósággal bővült: a foltos bébik nagy 
kedvenceknek számítanak az állatkertben; apró ter-
metük miatt főként hobbiállatként tartják őket. 

Észak-kínai leopárd is érkezett az intézménybe: 
a hímet a dániai Ree Park Safariból szállították át 
a Nagyerdőre. Coolio apja nem más, mint az első 
debreceni születésű észak-kínai leopárd, aki 2009-
ben költözött a dániai Ebeltoft állatkertjébe, a park új 
lakója tehát megörökölte felmenői egykori otthonát.  

A zsiráfok világnapján született Zahara: a „kis-
lányt” – két bátyjához hasonlóan – kézből nevelik 
gondozói. A már világrajövetelekor is jócskán 170 
centiméter fölé magasodó jövevény szuahéli eredetű 
nevének jelentése: ragyogás, virág. 

Kassáról két emu érkezett Debrecenbe: a négy hó-
napos kis kakas és tojó egyelőre kettesben nevelkedik 
az Ausztrália-ösvényen található kifutójukban. ■

Színház a Nagyerdő szívében
A nyár utolsó heteiben is élvezhetik az érdeklődők a 
Nagyerdei Szabadtéri Játékok nyújtotta élményt. Ro-
mantikus zenés komédiát láthatunk augusztus 17-én: 
a Madách Színház művészei Liliomfi alakját elevenítik 
fel. Nemzeti ünnepünkön az Együtt 100 című ünnepi 
tánc-pannó ősbemutatója tekinthető meg. A Győri Ba-
lett az egyik legszebb orosz klasszikust hozza el Deb-
recenbe az Anna Karenina című előadással. Augusz-
tus 29-én és 30-án a Játékszín Menopauza című 
musicaljét láthatjuk, a fővárosi társulat szeptember 
1-jén és 2-án üdítő vígjátékkal érkezik: Szerednyey 
Bélát és Csonka Andrást láthatjuk a Legénybúcsúban. 
A nagy nevettetők is színre lépnek: a L’art pour l’art 
Társulat az Ember a falvédőről című előadásával jön 
szeptember 7-én. Misztikus táncjáték is a repertoár 
részét képezi: szeptember 11-én a Tűzliliomot láthat-
juk. A záróakkordot az Orlai Produkciós Iroda játssza a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon: szeptember 14-én a 
Kaktuszvirág című vígjátékkal érkezik a társulat. ■

a Játékszín a Menopauzát hozza el

A Kodály Filharmónia bérletes 
évada a tervek szerint október 13-
án indul, és – a remények szerint 
– idén sem maradhat el a zene 
világnapi „ajándékkoncert” október 
1-jén a debrecenieknek. A Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály Kórus 
a múlt évadban Kollár Imre vezető 
karmesterrel elevenítette fel a ko-
rábbi hagyományt, miszerint ezen 
a napon egy nagyszabású opera 
koncertszerű változatát mutatják 
be, kiváló vendégszólisták közre-
működésével. A tavalyi Falstaff ha-

Operával indul a hangversenyszezon
talmas sikert aratott; most szintén 
egy Verdi-opera, a Rigoletto kerül 
előadásra. A szereposztás idén is 
parádés: Alexandru Agache, Sipos 
Marianna, Bódi Marianna, Balczó 
Péter, Wagner Lajos és Rácz István 
énekel a Kodály Filharmonikusok 
és Kodály Kórus koncertjén, Kollár 
Imre vezényletével. A hangverseny 
100 forintos regisztrációs jeggyel 
látogatható! A regisztrációs jegyek 
megvásárolhatók augusztus 25-
étől a Kölcsey Központ jegypénz-
tárában. ■

Hamarosan indul a szezon a 
Böszörményi úti színházban. 
Szeptember 6-án a Nézőművészeti Főiskola című 
produkcióban Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Katona 
László trióját láthatja a közönség. 10-én érkezik a 
Garázsbanda: a Dumaszínház előadása utána beszél-
getés lesz a Tankcsapdával. Ismert darab, az Anconai 

Új évad az Odeonban szerelmesek kerül színre szept-
ember 27-én – az Egyetemi 

PolgáRock Színház előadásában. A tervek szerint 
október 4-én a Bocs, félrement! című előadást hozza 
el az Orlai Produkció Kovács Patríciával a főszerep-
ben, 30-án pedig az Irodai patkányokat láthatják a 
debreceniek. ■
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„Az egykori Gördülőcsapágy Művek helyén 
lévő gazdasági terület jobb megközelíthetősé-
gének biztosítása” elnevezésű TOP-6.1.5-15-
DE1-2016-00001 azonosító számú, európai uniós 
támogatású projekt keretében valósul meg hét 
debreceni utca csapadékvíz-elvezető rendszeré-
nek építése és útépítése.

A fejlesztett gazdasági terület összesen 29,5 hektárt 
foglal magában, ahol 2529 méternyi új út épül, amely-
hez kapcsolódóan megépülnek a bel- és csapadék-
vízvédelmi létesítmények is. A beruházás hozzájárul 
a Júliatelepen élők életminőségének javulásához, 
biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket vala-
mennyi itt lakó és erre közlekedő számára. Megvaló-
sítása jelentős mértékben hozzájárul a biztonságos 
gyalogos- és gépjárműforgalom kialakításához, a 
terület könnyebb megközelíthetőségéhez, mely ered-
mények a környéken tevékenykedő vállalkozások, 
szolgáltatók és azok munkavállalóinak érdekét is 
szolgálják. 

A beruházással érintett az Apafája (a Zólyom utca 
és az Apafája erdő közötti szakasz), a Zólyom, a 
Kard (a Vályi Nagy Tibor és Zólyom utca közötti sza-
kasz), a Vályi Nagy Tibor, a Hetényi János, a Futó és 
a Kőrösi Csoma utcák. 

Az Apafája, Zólyom, Kard és Kőrösi Csoma utcák 

útépítése két-
irányú forgalomi 
renddel, 6,5 méter 
burkolatszélességgel 
és egyoldali járdával 
valósul meg. A Vályi Nagy 
Tibor és Hetényi János utca egyirá-
nyú lesz, egymással összhangban lévő forgalmi rend 
kialakításával, 5,5 méteres burkolatszélességgel és 
egyik oldali járdaépítéssel. 

A Futó utcán 2019. december 27-én került sor 
a munkaterület átadására a D-Profil Kft.-nek, s az 
útburkolat mostanra 5,5 méteres szélességben teljes 
mértékben elkészült. A további 6 utca viszonylatában 
a Strabag Építőipari Zrt. 2019. december 18-án vette 
át a munkaterületet. Ezekben az utcákban a kivitele-
zés várhatóan 2020 októberének végén fejeződik be.

A beruházás során az érintett utcákban a 
szükséges közműkiváltások is megtörténnek. A 
csapadékvíz-elvezetésről a területen úgynevezett 
szikkasztóboxos-rendszer gondoskodik majd. 

A beruházás összesen bruttó 1.247.000.000 forintból 
valósul meg, melyből európai uniós támogatás bruttó 
800 millió forint, s a beruházáshoz szükséges önerőn 
felül az útépítéshez szükséges terület megszerzésére 
az önkormányzat bruttó 230 millió forintot fordított.

A JÚLIATELEPEN VALÓSUL MEG HÉT UTCA 
ÚTÉPÍTÉSE ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE
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Nyári filmkavalkád

Staten Island királya

#kövessbe

Tenet

Filmek az Apollóban
Moziműsor

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák 
a Dehir.hu hírportálon!

Végre a mozikban az év egyik legjobban várt filmje! 
Christopher Nolan ismét egyedi és meghökkentő fordula-
tokkal teli thrillert rendezett, amelyben egy angol kémnek 
kellene megmentenie a Földet a rá leselkedő katasztrófától. 
Ám a szuperügynöknek nemcsak az idegen hatalmak em-
bereivel, hanem a legnagyobb ellenséggel, az idővel is meg 
kell küzdenie. A főbb szerepekben John David Washingtont, 
Robert Pattinsont és Elizabeth Debickit láthatjuk. n

A 40 éves szűz című film rendezőjének új vígjátéka érkezik 
a mozikba: Judd Apatow ezúttal a Saturday Night Live új 
komikus csillagával, Pete Davidsonnal dolgozott együtt. 
Scott kissé lelassult a fejlődésben, amióta tűzoltó apja 
hétéves korában meghalt. Most a húszas évei közepén jár, 
sokra nem vitte, álmát, hogy tetoválóművész legyen, nincs 
sok esélye valóra váltani. Napjai füvezéssel és bandázással 
telnek, ám a gondtalan srác rájön: ideje felnőni. n

Hátborzongató horrorral tér vissza a Szabadulószoba 
rendezője, Will Wernick. Cole az Instagram egyik legmenőbb 
arca, vlogger, akinek minden videóját tízmilliók tekintik meg 
élőben. Minél extrémebb a műsor, annál több a követő, nála 
pedig nincs határ, bármilyen őrült kihívásról is legyen szó. 
Amikor barátaival Moszkvába utaznak, hogy kipróbáljanak 
egy exkluzív szabadulószobát, még nem sejtik, hogy életük 
legdurvább játéka vár rájuk, ahol a túlélés a tét. n

O soós imre-terem

Aug. 13–19., 16 óra  Előre

Aug. 13–19., 18.15  Pesti balhé

Aug. 13–19., 20.30  #kövessbe

Aug. 15. és 16., 13 óra, 14.30  Bogyó és Babóca 4. – Tündérkártyák

Aug. 20–25., 16 óra (22-én és 23-án 13 órától és 14.30-tól is)  

 Bogyó és Babóca 4. – Tündérkártyák

Aug. 20–25., 17.30  Eredet

Aug. 20–25., 20.15  Pesti balhé

Aug. 26., 16.00, 19.00  Tenet

Aug. 27.–szept. 2., 15.15 (aug. 29-én és 30-án 13.15-től is)  Masha és a medve

Aug. 27.–szept. 2., 15 óra, 17 óra, 19.45  Tenet 

(27-én 15 órától nem adják, a terem naptól és vetítési időponttól függ) 

O deésy alFréd-terem

Aug. 13–19., 15.30  Pont az a dal

Aug. 13–19., 17.45 (15-én és 16-án 13.15-től is)  Made in Italy

Aug. 13–19., 20 óra  Staten Island királya

Aug. 20–25., 17.45  Staten Island királya

Aug. 20–25., 20.30  #kövessbe

Aug. 22. és 23., 13.15  Scooby

Aug. 26., 16.30, 19.30  Tenet

Aug. 27.–szept. 2., 15.15 (aug. 29-én és 30-án 13.15-től is)  Masha és a medve

Aug. 27.–szept. 2., 17.45  Az igazság 

(27-én 15 órától adják)

Békeidő az Apollóban
A debreceni rendező ismét hazalátogat szülővárosába, hogy 
legújabb filmjét megnézze és kibeszélje a közönséggel! 
Békeidő című film díszelőadása (szeptember 9-én, szerda, 
19 óra) után az Apolló mozi vendége Hajdu Szabolcs, a film 
rendezője!

A Békeidő egy filmantológia, több, egymásba kapcsolódó 
történettel. Különböző emberi viszonyokban járja körül a 
dominancia és kiszolgáltatottság kérdését, a képzelet és 
valóság határán, legyen szó párkapcsolatról, barátságról, 
szülő és gyerek, állam és polgár viszonyáról. A cselekmény 
egy éjszaka alatt zajlik, és több fő történetszálat ötvöz, 
melyek újabb történetek és karakterek felé ágaznak el: egy 
protestáns pap és családja közötti konfliktus; egy politikai 
aktivista nő tizenéves lányának kalandjai; egy középkorú 
színész és a felesége házassági válsága, valamint egy híres 
színházrendező és fiatal pártfogoltjának története.

Jegyek a filmvetítésre és az azt követő beszélgetésre 
1500 forintos áron kaphatók az Apolló mozi jegypénztárá-
ban, valamint online a mozi weboldalán! n
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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 31-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió film-
jéből, a Debrecen díszpolgárai 
című alkotásból sorsolunk ki két 
darab DVD-t. Ezt szerkesztősé-

günkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes 

megfejtését beküldő szerencsés 
olvasóink:

Hajduné Szemerányi Mária,  
Péterfia u. 32/A

Tóth Bence, Borbíró tér 6. 2. em.
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2020. 
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szept. 9.

KOMOLYZENE DEBRECENBEN
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is fellépői lesznek A koDály filhARmóniA 
új évADánAk

KARNEVÁLI HÉT
gAliBA gyeRmekfesztivál,
fényfestés, tünDéRkeRt, konceRtek

Debreceni Korzó
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Esti kaland az Agórában
Rendhagyó esti programmal várja az érdeklődőket a Tudományos 
Élményközpont augusztus 19. és 21. között. Az épület falai hatalmas 
vetítővászonná változnak, a környező fák pedig sejtelmes megvilágí-
tást kapnak.  A látogatók különböző méretű villámokat csodálhatnak 
meg, megtudhatják, hogyan lehet kockák, hengerek és más testek 
segítségével zenét szerezni az Agóra high-tech elektro-akusztikus 
hangszerével. Csillagképeket párosíthatnak, esti megvilágításban 
építhetnek hegyeket és völgyeket a 3D-s domborzati térképen, és 
készíthetnek UV fényben pompázó rajzokat nehezített körülmények 
között, miközben egy tükör összezavarja a szem és kéz koordinációját. 
Sőt, a sötét épületben megjelenik Pepper táncoló szelleme is az este 
folyamán. A fényjáték mindhárom napon 20 órakor veszi kezdetét. 
A programra csak korlátozott számban tud látogatókat fogadni az 
élményközpont, ezért érdemes előre regisztrálni. Bővebb információ a 
www.agoradebrecen.hu weboldalon olvasható. ■

A Campus Fesztivált ugyan nélkülöznünk kell idén, a közönség mégsem 
marad zene nélkül. A Nagyerdei Stadionban négy estén át – a hatályos 
előírásokat szem előtt tartva – ülőkoncerteket rendeznek, amelyekre 
nem vonatkozik az 500 fős korlát. Augusztus 19-én Majka & Curtis, 
valamint a Follow The Flow, 20-án Rúzsa Magdolna és Horváth Tamás, 
21-én a Kowalsky meg a Vega és a Szabó Balázs Bandája, 22-én pedig a 
Bagossy Brothers Company és a Punnany Massif koncertezik. 

A fesztivál egyik emblematikus helyszíne, a Víztoronykert 
szabadtéri közösségi térként igyekszik kárpótolni a zenerajongókat. 
A hatályos korlátozásra tekintettel egy-egy koncerten legfeljebb 
500 néző vehet részt, október elejéig több mint húsz koncertnapon 
találkozhatunk azokkal a zenekarokkal, amelyek egyébként visszatérő 
vendégei a Campusnak. A kerti koncertekkel párhuzamosan a Víztorony 
alsó részén található H2O klubhelyiségben a Hangfoglaló Programmal 
együttműködésben kezdő, tehetséges zenekarok is színpadra lépnek; 
ezekre ingyenesen lehet bemenni. A kertkoncertekre külön-külön lehet 
jegyet vásárolni; a jegyvásárláshoz szükséges online linkek a Víztorony 
facebook-oldaláról érhetőek el a legkönnyebben. ■

Koncertek a stadionban és a Víztoronyban

O HAMLet. Formabontó előadás keretében mutatja be Shakes-
peare művét a Csokonai Színház. Vitrinszínháznak, kirakatszínháznak 
keresztelte újszerű rendezését Éry Franciska, a készülő Hamlet című 
előadás rendezője. A karanténidőszak elszigeteltsége által ihletett 
előadásban a szereplők a Nagyerdei Stadion üvegfalakkal határolt föld-
szintjén játszanak, a nézők kívülről, fejhallgatókon keresztül hallhatják 
a beszédüket. Az előadás exkluzivitását növeli, hogy a színészek  
40 fős közönség előtt játszanak. A darabot augusztus 11-én mutatták 
be; az előadás további időpontjaiért érdemes figyelni a színház honlap-
ját (csokonaiszinhaz.hu). ■

O 08.19. Bëlga
O 08.20. Csaknekedkislány, Carson Coma
O 08.21. Fish!
O 08.26. Bohemian Betyars
O 08.28. 30Y
O 08.29. Retro Torony
O 09.04. Kiscsillag
O 09.09. Brains
O 09.11. Irie Maffia
O 09.12. Intim Torna Illegál
O 09.16. Krúbi
O 09.19. Péterfy Bori & Love Band
O 09.25. ByeAlex és a Slepp
O 09.26. Vad Fruttik
O 10.02. The Biebers
O 10.10. Subscribe
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 Debrecen, Füredi út 27. 
www.malompark.hu

a Malompark     
Bevásárlóközpontban!

Vásároljon, sportoljon, 
 ügyintézzen egy helyen, 

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont


