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Más volt ez az idei év, nem egészen úgy alakult, mint
azt még valamikor december legutolsó napján elképzeltük. Márciusban mintha megállt volna az idő – ám
ha most visszatekintünk, szinte elszaladt. S hogy mi áll
előttünk? Egy nyár, ami nem pont olyan lesz, mint amilyennek korábban elképzeltük. Más lesz, de nyár lesz,
mégiscsak az, június, július és augusztus.
Sok minden képlékeny még ebben a pillanatban,
nem sokkal a lapzárta előtt. Ami biztos, azt igyekeztünk összegyűjteni, hogy átnyújtsuk a megszokott
módon e kézbe, táskába, zakó zsebébe vagy az otthoni
lerakóasztalkára egyaránt illő magazin hasábjain a Korzó olvasóinak. Örülünk, hogy sokan jelezték, mennyire
várták már a lapot – mert ha újra megjelenik, akkor az
már jelzés is, hogy haladunk a szokásos kerékvágás
felé. Haladunk – ezt mondhatjuk. Sok mindent kínál idén
is a debreceni nyár.
Itt van mindjárt az új strand, amit mindenkinek ki
kell próbálni! Aztán lesznek eleinte még óvatos, de
ígéretes programok, események a belvárosban, mozizás
a nagyerdei fák alatt. Táborok. Szokatlan helyszíneken
felcsendülő zenék. Játékok a szabad ég alatt. Tárlatok.
S készülődik egy sajátos Campus fesztivál is. Bár a
színházi, a bábszínházi és a komolyzenei szezon nem
éppen szokványosan zárult le, mert kettétörte a járvány, de körvonalazódik a következő évad.
Örüljünk annak, ami lesz, és élvezzük a debreceni
nyarat idén is!
Szénási Miklós
a Debreceni Korzó főszerkesztője

4

5

DEkulT Utcák Debrecenben
Június 23. kedd
17-18 óra Klasszikusok sétánya (Bajcsy-Zsilinszky és Simonffy utca sarka)
a Kodály Filharmóniával
Csapó-Piac u. sarok:
18.00 Valcer Táncstúdió
18.30 Modern Tánc-Játék Stúdió
19.00 R’n’B Dance Team
Június 25. csütörtök
Rózsa utca:
18.00 Modern Tánc-Játék Stúdió
18.30 Debreceni Népi Együttes Szarkalábas csoportja
19.00 Illés Andrea – Zumba
b24 – DESz24 udvar (Batthyány u. 24.)
19.30 Deszgráfia - Felolvasószínház: A Pacsirta utcai társasház
(Esőnap: június 26.18 óra)
Szénási Miklós drámáját felolvassa Szurdoki Péter, a darabról Somogyi
Tibor beszélget Szénási Miklós íróval és Szurdoki Péter színésszel
(Deszgráfia).
Június 26. péntek
Fiatalok éjszakája
17-18 óra Klasszikusok sétánya: Kodály Filharmónia
(Bajcsy Zsilinszky-Piac utca és Simonffy-Piac utca sarka)
Hal köz:
19.00 Ritmico ütőegyüttes
20.00 Törköly Zenekar és Hajdú Néptáncegyüttes
20.30 Hüse Krisztina és Ladányi Benedek, Rhythm&Shoes Dance Club
21.00 Rocksuli diákjai, Evolution of east
21.30 Lótusz hastánc, Rocksuli diákjai
Piac és Simonffy utca sarok:
19.00 Törköly Zenekar, Hajdú Néptáncegyüttes
19.30 Kerekes Beáta, Piruett Tánc Stúdió
20.00 Evolution of East, Rocksuli diákjai
20.30 Lótusz hastánc, Black Xs
21.00 Rocksuli diákjai, Happy-Time Tánciskola
21.30 Rocksuli diákjai, Rhythm&Shoes Dance Club
Rózsa utca:
19.00 Egyed Emese, Lesz Dance Tánc és Sportegyesület
19.30 Black Xs, Nailah Hastánc
20.00 Happy-Time Tánciskola, Gönczi Borbála
20.30 Kerekes Beáta, Rocksuli diákjai
21.00 Amirah Hastánc, R&B Dance Team
21.30 Törköly Zenekar, Hajdú Néptáncegyüttes
Bajcsy-Zsilinszky és Piac u. sarok:
19.00 Amirah Hastánc, Hüse Krisztina és Ladányi Benedek
19.30 Rocksuli diákjai, Lótusz hastánc
20.00 R&B Dance Team, Egyed Emese
20.30 Piruett Tánc Stúdió, Gönczi Borbála
21.00 Törköly Zenekar, Hajdú Néptáncegyüttes
21.30 Lesz Dance Tánc és Sportegyesület, Nailah Hastánc
Ifjúsági Ház udvara/Sheldon’s terasz:
19.00 Happy-Time Tánciskola, R&B Dance Team

19.30 Rocksuli diákjai, Gönczi Borbála
20.00 Rocksuli diákjai, Amirah Hastánc
20.30 Lesz Dance Tánc és Sportegyesület, Nailah Hastánc
21.00 Egyed Emese, Kerekes Beáta
21.30 Piruett Tánc Stúdió, Hüse Krisztina és Ladányi Benedek
Június 26–28.
Irodalom Éjszakája 8 helyszínen
A különleges irodalmi happeningen a Csokonai Színház művészei
olvasnak fel részleteket 23 ország 23 kortárs szerzőjének regényeiből, 3
estén keresztül.
Az idei téma: TITKOK
A járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt az idei Irodalom Éjszakáját
Debrecenben az előzetes tervektől eltérően szabadtéri helyszíneken
rendezik meg.
Élő felolvasások 20 és 22 óra között a belváros 8 pontján.
- B24 Galéria udvara (esőhelyszín: DESZ24)
- Régi Városháza udvara (esőhelyszín: Régi Városháza kapualja)
- Szabó Magda-szobor előtt (esőhelyszín: Beer and Wurst)
- Ady park (esőhelyszín: Csokonai Színház Művész Kávézó)
- Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó terasza
- Kálván téri árkád, Debreceni história című plasztika
- Sesztina-udvar a Halközben, (esőhelyszín: Sesztina Galéria)
- Egykori Verestorony/Üvegpiramis (esőhelyszín: Üvegpiramis belső tere)
Minden helyszínen egy-egy szerző művének részlete hangzik el félóránként, az egyes helyszínek a különböző napokon különböző országok
irodalmából adnak ízelítőt. A felolvasások párhuzamosan zajlanak minden feltüntetett helyszínen, az utolsó 21.30-kor indul. Mindenki maga
állíthatja össze az útvonalat, melyik helyszíneket szeretné meglátogatni
akár mindhárom este. A felolvasásokon a részvétel ingyenes és előzetes
regisztrációt nem igényel.
Június 27. szombat
Múzeumok Éjszakája
a Déri téren és a Medgyessy Múzeumban
Déri tér:
16-22 Múzeumpedagógia foglalkozások
16.00 Debrecen Helyőrségi Zenekar
16.40 Swingbalon
18.00 Chico Manada
20.30 Funky Donots
ÁTJÁRÓ: vásár a Csapó utcai sétálóövezetben 16 és 21 óra között.
Beszélgetések, CSAK Design, Ciha. Meglepetés: debütál a KultúrKontakt
rádióműsor.
Június 28. vasárnap
DEkulT Music
köztéri hangversenyek a Kodály Filharmónia Debrecen együtteseinek
közreműködésével
Déri tér:
20.00 Kodály Filharmonikusok Debrecen koncertje
Emlékkert:
19.00 A Kodály Kórus Debrecen koncertje
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Vöröspanda, láma és pingvin
Május elsején ünnepelte a debreceni Vidámpark
megnyitásának 60. évfordulóját: ezen a jeles napon
jelentette be a Nagyerdei Kultúrpark, hogy mintegy
másfél hónapos kényszerű zárva tartás után ismét
megnyithatja kapuit. Az elmúlt időszak igen mozgal-

panda érkezett a Dortmundi Állatkertből a fajmentő
program keretében: a gondozók reményei szerint a
jövevény párt talál magának új lakhelyén. Továbbá
wallisi fekete orrú kosbáránnyal, jávorantiloppal és
két kis lámával is bővült az intézmény.

mas volt az állatkert életében: gyarapodott az intézmény szamárménese, a május elején világra jött
csődör a Guszti nevet kapta. Ötös mosómedveikrek
is születtek, valamint bemutatták azt a pápaszemes
pingvint is, aki idén bújt ki a tojásból, és már a pingvinóvodában nevelkedik. Welsh pónilóval is bővült
az állatkert, valamint két fiatal nőstény szurikátát
telepítettek át a Pécsi Állatkertből, így az állatkert
immár négy egyednek ad otthont. Fiatal hím vörös

A Vidámparkban is kellemes kikapcsolódási
lehetőséget ígér. Itt már 23 játékelem várja a
szórakozni vágyókat, a virtuális kikapcsolódás
szerelmesei pedig a high-tech 10D mozit is kipróbálhatják. A szabadon kiválasztható mese világát
a passzív szemüvegen át a különleges effektek
izgalmas kalanddá varázsolják. A tíz férőhelyes
moziban ötperces kisfilmeket láthatnak az érdeklődők. ■
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Színházi esték
Lépésről lépésre
Különleges kezdeményezést indított május közepén a Modem, hogy
visszacsempéssze a kultúrát a debreceniek életébe. Egyik napról a
másikra jelentek meg a főtér burkolatán azok a sárga színű körök,
amelyekkel a járványügyi korlátozások enyhítése utáni felelősségteljes magatartásra, a távolságtartás fontosságára hívják fel a figyelmet.
Ám ezek az installációk nemcsak arra jók, hogy az emberek
kimérjék egymástól a megfelelő távolságot, hanem hogy a járókelők
elé vigyék Debrecen színes kulturális életét. Minden helyszínen
három kört festettek fel. Az egyikben idézet látható, a másikban egy
QR-kód segítségével leolvasható tartalom van, olyan videóval, történettel, képpel, amelyek Debrecenről mesélnek. A harmadik körben
pedig az előbbi két tartalomhoz fűződő kérdés olvasható.
Ahogy Puskás István alpolgármester fogalmazott: a körökben
állva egy közösségi élmény részesei is lehetünk.
A Lépj a körbe! Együtt vagyunk Debrecen! projekt részeként csak
a Kossuth téren közel hetven kört festettek fel, de ezek mellett a
város több pontján, a Déri Múzeum elé és a Zsidónegyed utcáira is
kiköltözött a kultúra a kerek formákba. ■

Zenével
könnyebb...

www.radiolike.hu

A DESZínház estjeit élvezhetik a debreceniek a nyári
hónapokban.
Július 2-án, csütörtökön 20 órától Bárány Bence
és Mészáros Péter Félkövérdőlt című előadása
látható a Debreceni Egyetemi Amfiteátrumában
(esőnap: július 3.).
Július 6. és 10. között a DESz Tehetséggondozó
drámatáborát rendezik meg 12-16 éves fiataloknak
a Debreceni Egyetemi Amfiteátrumában.
Július 14-én, kedden 19 órától a PerPillanat
Playback Társulat Karantémák című előadása látható a b24-DESz24 udvarán.
Július 21-én, szerdán 20 órától Cseh Tamás est
lesz a b24-DESz24 udvarában, előadók: Papp István, a Csokonai Színház művésze és Szabó Krisztián
(esőnap július 23.)
Augusztus 6-án, csütörtökön 19 órától a DESz
előadásában láthatjuk a Tartuffe című klasszikust
a Debreceni Egyetemi Amfiteátrumában (esőnap:
augusztus 7.).
Augusztus 18-án, kedden 20.30-tól az Alkalmi
Társulat Az ezredik éjszaka című előadása tekinthető meg a b24-DESz24 udvarában. (Ha a korlátozást feloldják a kezdés időpontja 19 óra, helyszín a
DESz24.) ■

RadioLike

A RadioLike applikációja már letölthető iOS
és Android operációs rendszerű eszközökre is!
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az akkori megítélésére,
jelentőségére is rámutat.
Az előzmények ismeretében tárul fel a néző előtt
az, hogy mit jelentettek a
második világháború alatt,
mennyiben voltak erőt adó,
a nemzet egységét szimbolizáló jelképek a klenódiumok;
és ennek tükrében miért
döntöttek a koronaőrök az
országból való kimenekítés,
a föld alá rejtés mellett,
és miért adták át végül
megőrzésre az amerikai
hadseregnek, így az Egyesült
Államoknak a koronázási
ékszereket. Tették ezt a
legnagyobb titokban.
A film azt is bemutatja, hogy
a Rákosi-, majd a Kádár-kormány palástolva ugyan, de
milyen erőfeszítéseket tett
annak érdekében, hogy a klenódiumokat visszaszerezze. Ahogyan azt is kiderül az 52 perces alkotásból, milyen háttértárgyalások, tiltakozások, viták,
háttérdöntések alapján született meg az elhatározás
az amerikai kormányban, hogy 1978 januárjában
visszaadja a magyar nemzetnek a Szent ereklyét. A
film végül rámutat arra, hogy milyen hatása volt a
Szent Korona hazatérésének, és miként járult hozzá a
rendszerváltás előkészítéséhez.
A Magyar Média Mecenatúra támogatásával
készített filmet – Glant Tibor könyve alapján – Vojtkó
Ferenc rendezte. Az operatőr Renyó Norbert, a vágó
pedig Kapusi József volt. ■

Az utolsó hazatérés
Újabb debreceni siker született a Savaria Filmszemlén: különdíjat nyert a Médiacentrum Debrecen
munkatársai által készített alkotás a szombathelyi 7.
Savaria Filmszemlén.
A Szent Korona a magyar ereklyék közül talán
a legfontosabb nemzeti kincsünk, sőt Európa egyik
legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. Sorsában, történetében
hatalmas vargabetűket láthatunk. Ilyen volt a Szent
Korona 20. századi kalandja, amerikai utazása is,
melyről a Debreceni Egyetem történésze, Glant Tibor
könyvet írt. Ez a fotókkal gazdagon illusztrált kötet a
nemzeti ereklye hazahozatalának 40. évfordulójára
készült el; két éve jelent meg.
Ez alapján indult el a Médiacentrum Debrecen
stábja, s forgatott filmet Az utolsó hazatérés címmel.
Az alkotás az 1920-as trianoni országvesztést
követő időszaktól tárja elénk a magyar Szent Korona
történetét abban a történelmi kontextusban, amely

Képek, zene, Debrecen
A világon az elsők között, Magyarországon pedig
elsőként hozott létre a karantén után új zenekari produkciót a Kodály Filharmonikusok Debrecen,
Somogyi-Tóth Dániel vezényletével, a Kölcsey Központ
Nagytermében. A távolságtartási ajánlásokat betartva,
a részt vevő vonós művészek több helyet foglaltak el,
mint máskor az egész zenekar.
A debreceni muzsikusok a 17. századi zeneszerző,
Pachelbel művét szólaltatták meg. Erről egy ötperces kisfilmet készítettek a Médiacentrum Debrecen
munkatársai; a Kodály Filharmonikusok játékát a város
emblematikus közterein és üres, az újranyitást váró
kulturális tereiben készített képekkel kísérve.
Az alkotás a Kodály Filharmonikusok Facebookoldalán érhető el. Népszerűségére jellemző, hogy

Somogyi-Tóth Dániel

néhány nap alatt több mint 140 ezren megnézték. Ez
egy olyan zene, ami magával ragadja a hallgatót – a
Médiacentrum filmje pedig még magasabb szintre
emeli az élményt. ■
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Ez Debrecen!
Új sportmagazin debütált a Debrecen Televízióban június 16-án. A
Médiacentrum Debrecen és a DVSC
Kézilabda Akadémia együttműködésének köszönhetően minden
hónapban jelentkezik majd
az Ez Debrecen! című
műsor, melyben újabb
és újabb érdekességeket láthatnakhallhatnak a nézők
a debreceni kézilabda világából.
A 25 perces
műsor elsősorban
a debreceni utánpótlás-nevelésről szól, de
természetesen a DVSC-Schaeffler
felnőtt játékosai is feltűnnek majd
hol mentorként, hol alanyi jogon,
hiszen a debreceni csapatban
rendre szerepet kapnak a saját ne-

velésű kézilabdázók, már egészen
fiatalon.
Érdekesség, hogy nem csak
a Debrecen Televízióban, hanem
egy országos sportcsatornán, a
Sport 1-en is látható lesz majd
a műsor.
Vida Gyula, a műsor
szerkesztője elárulta,
hogy a tartalomról
és a megvalósításról folyamatosan
egyeztetnek a klubbal, így nem véletlen, ha hangulatában
azt idézi majd, amilyen
maga a DVSC-Schaeffler.
Egy profi klub, családias
légkörrel és mindenekelőtt szórakoztató játékkal.
– A DVSC női kézilabdacsapatát
imádják Debrecenben, ami nem is
véletlen, hiszen mind a játékukkal,

mind a hozzáállásukkal rászolgáltak erre a lányok. A csapat
ráadásul tele van saját nevelésű
fiatal kézilabdázóval, ami talán a
legnagyobb értéke. Erre büszke lehet a DVSC és Debrecen is – mondta Vida Gyula. – Ehhez jön még a
professzionális arculatépítés, amit
a klub nagyon tudatosan menedzsel már évek óta. A közönséggel
való kapcsolattartás, a szurkolók
kiszolgálása szerintem példaértékű.
Ebben lehet egy újabb lépcsőfok
ez a magazinműsor, ami egyértelműen a rajongóknak szól és azt
mutatja be, amire méltán büszkék
a klubnál: a kiváló utánpótlás-nevelést. Kulisszatitkokkal, érdekességekkel, játékosportrékkal, laza
felfogásban, szórakoztató módon.
A női kézilabda olyan értéke a
városnak, ami bőven megér egy
magazinműsort.
Jobban megismerhettük a
DVSC Kézilabda Akadémiát,
ahol időközben megvolt az első
kiválasztó-toborzó is. A műsorban bemutatták Borgyos Pannát,
a Loki fiatal irányítóját, valamint
Győrvári Viktor vezetőedzőt, aki
a fiatalok fejlődését koordinálja.
Az „Előttem az utódom” rovatban
pedig a DVSC felnőtt csapatának
tagjai igyekeztek beavatni egy-egy
fiatal poszttársukat a kézilabda
rejtelmeibe: Petrus Mirtill például
a tökéletes cunder technikáját próbálta elsajátítani Vantara-Kelemen
Éva útmutatásával. ■

Kosaras tripla: három év, három vébé
városunkban!
A Nemzetközi Kosárlabda
Szövetség ismertette a jövő
évi versenynaptárat, melyből
kiderül, az U19-es lányok világbajnokságát augusztus 7–15.
között rendezheti meg Debrecen. Egy évvel később, 2022ben a 17 esztendős korosztály
legjobbjai érkeznek a földkerekség minden szegletéből a
hajdúsági megyeszékhelyre,
2023-ban pedig a 19 éves fiúk
világbajnokságának ad otthont
a Főnix, s kistestvére, a DEAC
kosarasainak Oláh Gábor utcai
oroszlánbarlangja.

A tripla rendezés
a város világversenyek rendezésében
nyert tapasztalatainak, s kedvező infrastrukturális adottságainak köszönhető. A
házigazdaság alapfeltétele volt a nemzetközi repülőtér,
egy legalább négyezres és egy
kétezres befogadóképességű
sportcsarnok, nagy kapacitású,
jó színvonalú hotelek, mindezek
kis területen, egymáshoz közel
elhelyezkedve.
S mindezekhez jött a kü-

lönböző sportágak
világ- és Európabajnokságainak
rendezésében
szerzett rutin, s a
nemzetközi elismerés.
Sokat nyomott a latba
(kosárba), hogy Debrecen
a 3x3-as, szabadtéri kosárlabda világversenyeinek házigazdájaként is kitűnően vizsgázott
a FIBA értékelésekor, s a Főnix
is otthont adott már kosaras
világeseménynek, például a
magyar–olasz teltházas Európa-bajnoki selejtezőnek. ■
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Új csarnokkal bővült a Békessy Béla Vívóklub
Az egyesület Faraktár utcai
sportközpontjában átadták az új,
akadálymentes vívócsarnokot, mely
a gyors és jól összehangolt munkának köszönhetően a szerződésben
szereplő szeptemberi határidő
előtt, három hónappal korábban
elkészült – a kivitelező a Dryvit
Profi volt.
Az új edzőtér, illetve a hozzá
tartozó szociális terek és öltözők
bővítik a klub lehetőségeit. Dezső
Zsigmond, az egyesület elnöke
elmondta, hogy több szempontból
is pozitív változásokat várnak a
fejlesztéstől:
– Jobban elférünk majd, az új
teremnek hála, magasan jegyzett,
nemzetközi versenyeknek, edzőtáboroknak is otthont adhatunk a
jövőben. Komfortosabb, szebb lesz
a környezet, ahol tanítványaink
az idejüket töltik, ami fontos a
számunkra. A szolgáltatási repertoárunkat is bővíteni fogjuk.
A sportolók augusztustól lakhat-

ják majd be igazán az új csarnokot,
júliusban ugyanis – a szokásoknak
megfelelően – szünetelnek az
edzések. A különböző edzőtáborokban azonban van lehetőség a
technikai repertoár csiszolására.

A fiatalok számára pedig a klub –
a tavalyi évhez hasonlóan – idén
is megrendezi a Vívóovi-vívósuli
tábort, mely Hajdúhadházon, a
Szederjes Sport- és Szabadidőközpontban lesz július 6–10. között. ■

Továbbra is főszerepet kap
a DEAC-nál a futsal

(Fotó: deac.hu)

A járvány miatt félbeszakadt az NB I-es bajnokság,
s az MLSZ döntése alapján a 2019/20-as idényben
nem hirdettek bajnokot, s nincs kieső sem a legjobbak
mezőnyében.
Mindez azt jelenti, hogy a férfiaknál az alapszakaszt

Elek Gergő irányítja továbbra is az edzéseket

veretlenül abszolváló és a felsőházi rájátszásban is
százszázalékos teljesítménnyel vezető Mezei Vill FC
Berettyóújfalu csak elméletben aranyérmes.
A Debreceni Egyetem női és férfi csapata is az élvonalban szerepelt ebben a szezonban. Üveges Katalin
alakulata újoncként remekelt a legmagasabb osztályban, a lányok tizenhat meccs alatt harminckét pontot
szereztek, ezzel a második helyen álltak a táblázaton.
A DEAC férfi együttese a hetedik helyen zárta a
férfi NB I alapszakaszának küzdelmeit. A megcsonkított alsóházi rájátszás során csak egy mérkőzésen
tudtak pályára lépni, a Rubeola otthonában 2–2-es
döntetlent értek el.
Eldőlt, hogy a szeptemberben rajtoló új idényben
is Elek Gergő irányítja majd a DEAC férfi futsalosainak
edzéseit.
– A szakmai stábban annyi változás történt,
hogy Pallai Zsolt erőnléti edzőként vállal szerepet,
amiből sokat profitálhatunk. Négy játékost szeretnénk
leigazolni. Faragó Lajos visszatérése már biztossá
vált, ő az előző idényt a Dunaferrben töltötte. Sajnos,
Varga Dani munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja
folytatni pályafutását. Ha a kiszemeltjeinkkel dűlőre
tudunk jutni, reális esélyünk lehet a felsőház kiharcolására – nyilatkozta a vezetőedző. ■
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Erőt gyűjtöttek a Loki kézisei
a meccsek nélküli időszakban
A koronavírus-járvány félbeszakította a kézilabda-bajnokságot, a
DVSC Schaeffler játékosai számára
mégsem telt eseménytelenül a
tavasz.
Az eredmény nélküli szezonlezárás, természetesen, okozott
némi csalódottságot, hiszen a
Loki a negyedik helyen állva –
mindent összevetve – remek
évadot produkált.
De az élet a karanténban is
zajlott tovább. A hölgyek először
tesiórákat vettek fel
videóra, majd
időnként azt
is láthattuk,
ahogyan
különböző
gyakorlatokkal
tartják
Tóvizi Petrára
karban
is nagy feladamagukat.
tok várnak a
Köstner
Lokiban
Vilmos
vezetőedző
sem maradt ki a
sorból, ő kosárlabdában és dartsban is jeleskedett.
Voltak a csapatban hárman
is, akiknek ezeken kívül más
feladatuk is akadt. Vámosi Panna,
Vámos Petra és Petrus Mirtill
ugyanis érettségire készült.

Köstner Vilmos viszi tovább
a csapatot

A lányok igyekeztek kihasználni a
felszabadult időt, és intenzíven készültek a megmérettetésre, ennek aztán
meg is lett a megfelelő eredménye.
Időközben másik
fiatal tehetség,
Poczetnyik Luca
arra várt, hogy a
vírushelyzet lecsengése után végre
elvégezhessék rajta
azt a műtétet, ami a
Békéscsbán elszenvedett
sérülése miatt vált,sajnos,
elkerülhetetlenné. Aztán május
elején óvatosan elkezdődhettek a
közös edzések, miután mindenki
negatív koronavírustesztet produkált. Erőt igyekezett gyűjteni a
csapat, már a következő szezonra
gondolva.

Mindenki reméli, hogy nézők előtt indul el majd az új bajnokság

Még ebben a hónapban kellett
volna méltóképpen megünnepelni azt, hogy 25 esztendővel
ezelőtt nyerte meg a Loki első
alkalommal az EHF-kupát.
Az emlékezetese, euforikus
diadalról azonban a járványhelyzet miatt csak virtuálisan
lehetett megemlékezni. Csapó
Erikáék és mindenki a klubban
azonban bízik abban, hogy valamikor az új bajnokság során,
ősszel lesz erre alkalom.
A járvány azonban nem csak
ezektől a pillanatoktól fosztott
meg mindenkit. Hanem annak is
keresztbe tett, hogy két visszavonuló játékost, a klubhűség etalonjává vált Varsányi Nórát és az egykori BL-csoportkörös ezüstcsapat,
illetve a mostani Loki kulcsemberét, Bulath Anitát közönség előtt,
pályán lehessen elbúcsúztatni. Természetesen nagy taps, virágcsokor
és ölelés járt volna a távozó Triffa
Áginak, Oguntoye Vilinek és Karnik
Szabinának is.
Aztán kiderült, más távozók is
lesznek – igaz, őket csak kölcsönbe
adtuk Békéscsabára, és visszavárjuk őket. Vida Gergő ugyanis
vezetőedzői feladatot vállalt el a
Viharsarokban, ahová magával visz
három Pannát: Borgyost, Vámosit
és Szabót, valamint Szabó Dórát.
Így a lányok jelentős NB I-es tapasztalatokkal vérteződhetnek fel.
Június elején pedig elmentek
két hét szabadságra a lányok. Az
új összetételű DVSC Schaeffler
július elején kezdi meg a közös
munkát. ■
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Újra az Extraligában
a DEAC röplabdázói
Remekül játszott a csapat a Kecskemét ellen

A koronavírus miatt idejekorán
fejeződött be a 2019/20-as
idény. Fodor Antal legénysége
kitett magáért, hiszen az NB I
alapszakaszában – a csoportjában elért harmadik helyezésének köszönhetően – bejutott
a legjobbak mezőnyébe, az
Extraligába. A felsőházban sem
jöttek zavarba Tóth Andrásék;
ezt bizonyítja a Kecskemét és a
MAFC ellen aratott fényes diadal.
A debreceni alakulat az ősszel
induló új sorozatban ismét az
Extraligában vitézkedhet. A DEAC
mellett a Pénzügyőr, a Kaposvár,
a Kazincbarcika, a MAFC, a Kecskemét és Dunaferr áll rajthoz.
– Egyik meccsen sem lesz kön�nyű dolgunk, hiszen az ellenfeleink több légióst alkalmaznak,

emellett magyar válogatott játékosaik is vannak. Ettől függetlenül nem adjuk majd olcsón a
bőrünket; szeretnénk meglepeté-

seket okozni. Meg akarjuk őrizni
a tagságunkat az Extraligában.
Az ötödik pozíció megismétlése
egyébként jelentős eredménynek
számítana – nyilatkozta Fodor
Antal vezetőedző.
A debreceniek játékoskerete
nem sokat változik; a húzóemberek a maradás mellett tették
le a voksukat. Így gyakorlatilag
ugyanazzal a csapattal vágnak
neki az új bajnokságnak, sőt
bővült is a létszám: Imre Tibor,
a négyes ütő poszton bevethető
játékos Nyíregyházáról igazolt az
egyetemistákhoz.
A vezetőedző elmondta azt is,
hogy – a júliusi pihenőt követően – augusztus elején kezdik
meg az alapozást a következő
szezonra. ■

Fodor Antal: szeretnénk meglepetéseket okozni

Ismét száll a röplabda Hajdú-Bihar strandjain
A Hajdú-Bihar Megyei Röplabda
Szövetség idén immár nyolcadik
alkalommal rendezi meg a Hajdú-Bihar megyei strandröplabdabajnokságot.
A versenyen női, férfi és vegyes
párosok vehetnek részt, játéktudástól és előképzettségtől
függetlenül. A hétfordulós bajnokság június 13-án kezdődött
Hajdúböszörményben, a Bocskai
Strandfürdőben. Az U15-ös korosztály részére külön versenyt is
szerveztek.
Idén is megyénk legnagyobb
és legközkedveltebb strandjain
zajlanak a mérkőzések. Az előke-

lő helyeken végzők az összesítést
követően értékes ajándékokat
vehetnek át. Minden fordulóban
lesznek díjazások, emellett az
összesített pontverseny győztesei elnyerik a Hajdú-Bihar megyei
strandröplabda-bajnokság győztese címet.
A képek, eredmények, a
versenykiírás, a szabályok
és a versennyel kapcsolatos
más információk megtalálhatók a szövetség honlapján (http://hajduvolley.
fw.hu) és a Facebookon
(https://www.facebook.com/
hbmstrandroplabda). ■

Program és helyszínek:
Június 27–28.: Berekfürdői
gyógy- és strandfürdő
Július 4–5.: Hajdúböszörmény: Bocskai strand- és
termálfürdő:
Július 18–19.: Hajdúszoboszló: Hungarosta gyógy-,
termál- és strandfürdő
Augusztus 1–12.: Berekfürdő: Berekfürdői gyógy- és
strandfürdő
Augusztus 15–16.: Debrecen, Aquaticum strandfürdő
Augusztus 29–30.: Debrecen: Kerekestelepi fürdő és
Lyra Beach kemping
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Augusztusban már jeges
edzéseket tartanak
a DEAC hokisai
Más sportágakkal ellentétben a debreceni jégkorongozókat nem érintette a koronavírus okozta leállás: a
DEAC derekas szereplés után bejutott az Erste Liga
negyeddöntőjébe, ám a legjobb négy közé jutásért
zajló párharcot elveszítette, így amikor a
járvány kitört, hokisaink számára már lezárult a szeptember óta tartó fárasztó
és nagy menetelés.
A kora nyári időszak vírusmentes években is a pihenés és az
új szezonra való felkészülés
szakasza, amikor a szervezésen
van a fő hangsúly, nem a jeges
edzéseken.
Fodor András, a DEAC szakosztályvezetője számára előrelépést is hozott a nyár: az Erste Liga
csapatainak képviseletében bekerült
a Magyar Jégkorong Szövetség elnökségébe. S még két további örömhír: Hetényi
Zoltán kapta az Erste Liga 2019/20-as szezonja
után a legjobb kapusnak járó díjat, Léránt René pedig
a Fair Play-elismerést.
Ami a csapatot illeti, nagyban zajlik a keret ös�-

Fotók: DEAC

David Musial és edzői társulata irányítja a jövőben is a
tréningeket

Júliusban még száraz, augusztusban
jeges edzések lesznek

szeállítása. Sok hokissal már tavasszal szerződést
hosszabbítottak, csupán néhány posztra terveznek
még új igazolást.
Eldőlt, hogy ismét Gönczi Lajos lesz Hetényi
Zoltán kapuspárja. A mezőnyjátékosok
közül Berta Ákos, Molnár Dávid, Léránt
René, Jakub Izacky, Dominik Novotny,
Fodor András
Vlagyiszlav Kulesov, Mazzag Dánibekerült a
el, Hári Norbert, Kozma Ferenc és
Magyar JégkoVokla Roland is megkötötte már
rong Szövetség
újabb szerződését.
elnökségébe
David Musial és edzői társulata irányítja a jövőben is a
tréningeket, s az új idényben is
szeretnének a debreceni utánpótlásból, a DHK csapataiból
újabb játékosokat bevonni a felnőtt gárda munkájába. A szakember úgy véli, ezzel a szellemiséggel
erősödhet a jégkorongcsapat.
Lesznek, persze, tapasztalt érkezők
is, olyanok, akik nem csupán abban segítenek,
hogy a DEAC ismét a bajnokság egyik meghatározó
együttese lehessen, de játékukkal, tapasztalataikkal a szakosztály többi hokisának fejlődéséhez is
hozzájárulnak. Ezt várják, például, a robosztus cseh
hátvédtől, a 190 cm magas és 115 kilós Vojtech
Kloztól. A 34 esztendős védő gazdag csehországi,
amerikai meccsrutinnal rendelkezik, a legutóbbi
három idényt pedig a francia élvonalban hokizta
végig. „Nem csupán a testi adottságai egyedülállóak,
személyében remek karakterű sportembert ismerhetünk meg, aki bizonyosan nagyszerű játékot fog majd
produkálni!” – méltatta új játékosa képességeit David
Musial vezetőedző.
Debrecenbe szerződött a Hokiklub Budapest
legponterősebb játékosa, az előző szezon egyik felfedezettje, a 22 esztendős Szűcs István is.
A bajnoki idény – a tervek szerint – szeptember
11-én indul, ehhez igazodva, július elején kezdődnek
a szabadtéri/száraz edzések a DEAC hokisai számára,
s augusztus 3-ától indulnak a jeges gyakorlások. ■
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Városkártya
a debrecenieknek
Most igazán jó debreceninek lenni! A júniustól
kiváltható Debrecen városkártyával olyan előnyöket
és kedvezményeket élvezhetnek a debreceni állandó
lakcímmel rendelkező lakosok, amelyek egyedülállóak az országban.
Évek óta vizsgálja a városvezetés egy, a debreceniek számára több szolgáltatást nyújtó Debrecen
városkártya bevezetését. A Belügyminisztériummal
együttműködve sikerült olyan rendszert kiépíteni,
amely egyedülálló az országban.

„Debrecenben jött létre először az országban
az e-személyigazolvány alapjaira épülő első okos
városkártya. Ezt a kártyát a debrecenieknek készítettük, hogy érezzék: ebben a városban ők az elsők.”
Papp László polgármester

„Ez a kártya sokkal több, mint egy kedvezménykártya: ez egy identitáskártya. Annak az összefogásnak a jelképe, ami jellemzi Debrecent.”
Széles Diána alpolgármester
Ki igényelheti? Bárki, aki rendelkezik állandó
debreceni lakcímmel, azaz debreceni lakcímkártyával és elmúlt 3 éves. Az igényléshez érvényes
személyi igazolványra és lakcímkártyára, email
címre, valamint egyszeri ezer forint előállítási díjra
van szükség. A kártya 3 évig érvényes, s nem hos�szabbítható meg.

A Debrecen városkártyát ezeken a helyszíneken
lehet személyesen kiváltani:
– a DV Parking Malompark Bevásárlóközpontban lévő ügyfélszolgálati irodájában
– a VisitDebrecen ideiglenes értékesítőhelyén, a
Nagyerdőn, az Aquaticum villamosmegállójánál
– a Nagyerdei Stadionban, a DVSC-shopban.
Június 15-étől három elfogadóhelyen azonnal használható a kártya.
– kedvezményesen vásárolhatnak belépőt és bérletet az új Aquaticum Debrecen strandra a városkártya-tulajdonosok, s így akár 30 százalékkal is
olcsóbban strandolhatnak;
– kedvezményt biztosít az éves bérletekből a
Nagyerdei Kultúrpark: felnőtt bérlet 15 ezer forint
helyett 12 ezer, nyugdíjas 13 ezer helyett 10 ezer,
diák-, illetve gyermekbérlet 12 és 11 ezer helyett
9, ill. 8 ezer forintért váltható;
– a közösségi közlekedésben jegyként és bérletként
használható: városkártyára is vásárolható online
bérlet vagy jegy, így aki nem rendelkezik e-személyi igazolvánnyal, ezzel a városkártyával tud
utazni a DKV járatain.
A Debrecen városkártya mérete megegyezik a
személyi igazolvánnyal. Egyik oldalán a korábban
szavazás során győztes fotó, a Debrecen logó
és a kártya sorszáma található. A másik oldalán
egy fotó a tulajdonosról, amelyet vagy az igénylés helyszínén készítenek el, vagy (ha e-személyi
igazolvánnyal rendelkezik a tulajdonos) a személyi
igazolványáról visznek át a városkártyára. Emellett
itt szerepel a tulajdonos neve és a városkártya
lejárati ideje is.
Amikor a tulajdonosa használja a városkártyát, akkor az elfogadóhelyen ellenőrzik a kártya érvényességét, vagy a sorszáma alapján, vagy egy beépített
chip segítségével. Ha a tulajdonos a lejárati idő
előtt elköltözik Debrecenből, akkor a megadott
e-mail címére érkezik egy levél a kártya érvényességének felfüggesztéséről – amennyiben azonban
a tulajdonos igazolja a jogosultságát, újra használhatja azt. ■
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O GÁLA. INNOVÁCIÓS KÖZPONT ÉS OLTÓANYAG-

GYÁR. Már javában tart az innovációs központ
építése, és hamarosan elkezdődik az úgynevezett
Pilot oltóanyagüzem építése is a Debreceni Egyetem
Tudományos, Technológia és Innovációs Parkjában.
Mindkét beruházás alapkövét június 9-én rakták le.
A fejlesztések összesen 8 milliárd forintba kerülnek.
A háromszintes, csaknem 5500 négyzetméteres
innovációs központban elsősorban ún. inkubációs tevékenységet végeznek, de oktatási és gyakorlati bázisként is szolgál majd. A jövőre 3,9 milliárd forintból
megvalósuló létesítményben az elméleti kutatásoktól
a prototípusgyártásig juthatnak el a cégek. n

O Száz évvel ezelőtt június 4-én írták alá a
Párizs melletti Nagy-Trianon kastélyban az I. világháborút lezáró békeszerződést. A Bem téren a Magyar
Fájdalom szobránál tartott megemlékezésen Papp
László polgármester úgy fogalmazott: „kezdjük abban
a hitben a Trianon utáni második száz esztendőt,
hogy ez a magyarok évszázada, amelynek Debrecen meghatározó szereplője lesz. Hiszem és vallom,
hogyha erős Magyarországot építő kormánya lesz a
jövőben is az országnak, akkor Debrecen az évtized
végére egy határokon átnyúló erős régió centruma
lesz. Egy olyan kelet-magyarországi hídfőállás, amely
a kölcsönös érdekek mentén a gazdaság, oktatás,
kultúra és közlekedés területén egyesíteni fogja
Szolnoktól Ungvárig, Kassától Nagyváradig a Kárpátmedence észak-keleti térségét.” n
O A DEBRECENI BMW-GYÁR meg fog épülni;
eddig minden fél tartja az ígéreteit és teljesíti a kötelezettségeit – erről beszélt az építkezés helyszínén
májusban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint mondta, az építkezés már elkezdődött,
a befejezés csúszhat néhány hónapot; ez teljesen
természetes egy világjárvány idején. Papp László
polgármester úgy fogalmazott, a lehetetlenre vállalkoztak, de azt is teljesítették: Debrecen rekordgyorsasággal, másfél év alatt alakította ki a BMW-gyár területét. A kormány és a BMW is megbízható partnerre
talált Debrecenben: szövetséget kötött a kormány, a
BMW-csoport és a város. Michele Melchiorre, a BMW
Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
azt mondta, változatlanul elkötelezettek a debreceni
BMW-gyár megépítése mellett. n
O ÁTVETTE ÉS KIFIZETTE leendő debreceni autógyárának a területét a BMW Group: ezzel megszerezte az ingatlan tulajdonjogát – tudatta közleményében a debreceni önkormányzat. Mint ebben írják:
a megállapodás szerinti vételár fedezetet nyújt az
önkormányzat által az ingatlan megszerzésére és a
közel 400 hektáros ipari terület kialakítására fordított
valamennyi költségre. n

O KONDIPARK A CSAPÓKERTBEN. A Liget

téren immár játszótér, kosár- és focipálya és nagy
zöldterület szolgálja a kikapcsolódásra vágyókat. Mint
a létesítmény átadóján Szilágyi Edina, önkormányzati képviselő felidézte: „nemcsak a környékbeliek,
hanem a városból több helyről érkeznek ide pihenni,
szórakozni, találkozni. És ezért is fontos az, hogy ez
a tér egy olyan funkciót töltsön be, ami mindenkinek
megfelelő.” n

O ÖTÁGÚ KÖRFORGALOM. Folytatódik a 47-es
főút városba bevezető szakaszának fejlesztése: a
481-es bekötő út, valamint az osztályozós csomópont után ötágú körforgalom építése indult el a
hosszúpályi elágazásnál. A korszerű turbó körforgalom nemcsak a Déli Gazdasági Övezet északi kapuja
lesz, de biztonságosabbá teszi a csomópontot a
délről érkezők és a Mikepércs felé autózók számára
is. A beruházás – a tervek szerint – az év végére
készül el . n
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Debrecen 2030:
korszakalkotó
fejlesztési program

Debrecen történetét évtizedekre meghatározó, korszakalkotó fejlesztési program készült el, mely alapvetően
változtatja meg a keleti régióban élők mindennapjait. A
Debrecen 2030 programot a Kölcsey Központban mutatták be június 9-én. Az eseményen részt vett Palkovics
László, innovációs és technológiai miniszter; Papp László,
Debrecen polgármestere, Szilvássy Zoltán, a Debreceni
Egyetem rektora és Kósa Lajos, országgyűlési képviselő.

Papp László polgármester rámutatott: a kormány és a
város viszonya megteremtik a lehetőséget arra, hogy
még az eddigieknél is ambiciózusabb tervet, korszakalkotó, komplex, átfogó stratégiát készítsenek. Debrecen
alapja és motorja lesz egy korábban nem túl sikeres, a
világpolitika által darabokra szedett régió fejlődésének.
– Mindent a debreceniekért teszünk! – jelentette ki a
polgármester, hozzátéve: a kormány a debreceniek kezébe adja a város fejlesztését. Példaként hozta, hogy az új,
a Tócóskertet és Tócóvölgyet érintő 3-as villamosvonal
előkészítésére és az intermodális központ tervezésére
már 2021-ben rendelkezésre áll a forrás.
– Mi vagyunk az első magyar város, amelynek
2030-ig terjedő fejlesztési stratégiáját határozattal és
forrással erősíti meg a kormány – mondta Papp László,
s hozzátette: ez megteremti a város fejlesztésének
belső egyensúlyát a gazdaság-közlekedés-jólét-lakhatás
rendszerében, és biztosítja azt, hogy sikeres regionális
központ legyen a város.
A kultúra fejlesztésének két zászlóshajója lesz: az új
természettudományi múzeum és az operaházi funkciókkal is rendelkező, komolyzenei koncertekre is alkalmas
zeneművészeti központ.
Emellett új környezetpolitikát hirdet a város, középpontban az erdők és zöld területek védelmével, minőségi
megújításával, megújuló energiára épülő fejlesztésekkel
és a Civaqua-programmal, amely a Tisza vizét a Keletifőcsatornán keresztül juttatja el Debrecen területére.
Papp László szól arról is, mi lesz az Új Főnix Tervvel,
melyet 2016-ban hirdetett meg a város: eredetileg
2022-ig tervezték, a még megmaradó elemek belekerülnek a Debrecen 2030 programba, mely a léptékváltó
Debrecen programja lesz.

Ez nagyon komoly városszerkezeti programokat
irányoz elő, és leképezi azokat a folyamatokat, melyek
elindultak. A város keleti részén a lakóterületi fejlesztésre, a nyugatin az ipari fejlesztésekre koncentrál. A
fejlődés, a gazdasági léptékváltás magával hozhatja
a város lélekszámának bővülését: Debrecen a középeurópai régió meghatározó centruma lehet – már most
több mint 1000 hektáros ipari fejlesztési területről
beszélhetünk! –, és akár 300 ezer lakosa is lehet ennek
következtében.
Az eseményen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta: 48,3 milliárd forint jut az
első három év programelemeire; a város, a Debreceni
Egyetem és a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. a
kedvezményezettek. A gazdaságfejlesztés legfontosabb
pilléreként a közlekedés fejlesztését nevezte meg. Mint
mondta, a nemzetközi repülőtér infrastruktúrája kiemelt
projekt; cél, hogy Debrecen repülőtere nemzetközi repülőtérré váljon, és elérjék a 2 millió utasszámot. Kulturális
területen a Csokonai Színház fejlesztését, valamint a
Természettudományi Múzeum Debrecenbe költözését
emelte ki.
A Debreceni Egyetem rektora, Szilvássy Zoltán az
eseményen szólt arról, milyen fontos, hogy megállapodást kötöttek a világ két nagy egyetemével: az MIT-val
és a Lomonoszov Egyetemmel. Utóbbi révén válhat a
debreceni Napfizikai Obszervatórium modern detektorállomássá, amely a mezőgazdálkodást is segíteni tudja.
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja pedig a
program egyes konkrét elemeiről adott tájékoztatást:
többek között az egyetemi campus és az egyetemi
science parkok fejlesztéséről, az egyetem főépületének
rekonstrukciójáról, és e-sport központ létrehozásáról a
Nagyerdei Stadionban.
A magyar jövő Debrecenben épül – erről Kósa Lajos
szólt. Mint mondta, országos jelentőségű központokat
kell ide hozni, ha
a magyar jövőt
akarjuk építeni
és hangsúlyozta,
hogy Debrecen
sikeres város
lesz „a kormány
támogatásával,
a polgármester
vezetésével.” ■
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Régi álom vált
valóra: új strandja
van Debrecennek
A járványhelyzet ellenére időben elkészült Debrecen
új strandja, mely Aquaticum Debrecen Strand néven,
az óvintézkedések betartásával megnyithatja kapuit a
fürdőzök előtt. A jogszabályban előírtaknak megfelelően
minden vendégnek 4 négyzetméter víz- és 16 négyzetméter zöldfelületet kell biztosítani, így egy időben 2500an lehetnek majd a strandon. Az Aquaticum Debrecen
Strand hosszított nyitva tartással, strandmaratonnal
nyit, melyen kiemelt figyelmet fordítanak a családosokra, hiszen több gyermekprogrammal is készülnek az első
hétvégére.
Az Új Főnix Terv Élhető város programjában összesen
16 medence épült a Nagyerdőn, számos csúszdával és
egyéb látvány-, illetve élményelemmel, melyek minden
korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak .
A 200 méter hosszú és 12 méter magas központi
medenceépülete falait különleges üvegfelületek borítják.
A tetején lévő, 2500 négyzetméteres teraszon bárok,
medencék is helyet kaptak. Az épületben négy csúszda
épült, egy 70 méter hosszú UFO testcsúszda, egy 95
méteres zárt, egy 125 méteres gumigyűrű csúszda és
egy 110 méteres, gumival használható csúszda.
Az üzletsoron többek között strandcikkeket árusító
ajándékbolt, lángossütő, fagyizó, valamint street-food
ételeket kínáló vendéglő is várja a látogatókat.
A strandra a debreceniek kedvezményes áron válthatják meg belépőiket. Az állandó debreceni lakcímmel
rendelkezők május végétől válthatják ki a Debrecen
Városkártyát.
A Debrecen Városkártyával rendelkezőknek külön
kasszát biztosítanak majd az Aquaticum Debrecen
Strand bejáratánál, így ők nem csak olcsóbban, hanem
gyorsabban juthatnak majd be!
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Új évadra készül a színház
A Pál utcai fiúkat a következő évadban is láthatjuk

Tizenhárom bemutatóval készül az új évadra a
Csokonai Színház: nagyoperett, musical és vígjáték
is színesíti a palettát. Az évadismertető tájékoztatón elhangzott: a járvány időszaka alatt is nagyban
haladt előre a költözéshez kapcsolódó munka.
A három állandó játszóhely a Víg Kamaraszínház,
a Debreceni Művelődési Központ Pódiumterme és a
Lovarda lesz ebben az időszakban.
Gemza Péter arról számolt be, hogy „izmos”
csapat áll mögötte, akikkel példaértékűen vezényelték le a veszélyhelyzet időszakát. A teátrum
igazgatója elmondta: kevesebb bérlettel fognak
dolgozni. Márciusig 25 százalékkal sikerült növelni
a fizető közönség számát; 76,5 ezer nézőt vonzottak előadásaik a pandémia kezdetéig. A legtöbbet
játszott előadás A Pál utcai fiúk volt, amely műsoron marad, akárcsak a Csárdáskirálynő, A padlás
és a Tesztoszteron.
A kooperatív munkák tovább folytatódnak: a
Recirquel Újcirkusz Társulattal közös produkciójuk

Klasszikusok szabadon
A debreceni Piac utcán, a Széchenyi saroktól
a Bajcsy-Zsilinszky sarokig kialakított „Klas�szikusok sétányán” változatos meglepetéskoncertekkel várják a Kodály Filharmonikusok és
Kodály Kórus kamaraformációi az arra sétálókat, minden kedden és pénteken 17 és 18 óra
között, jó idő esetén. A zene örök, de nem szól
örökké – ha a művészek épp nincsenek a sétányon, akkor sem maradnak a járókelők élmény
nélkül: a járdán a Kodály Filharmonikusok és
Kodály Kórus sárga köreinek QR kódjai on-line
meglepetéseket rejtenek. ■

lesz Kálmán Imrétől A cirkuszhercegnő. Októberben bemutatják Bornemisza Magyar Elektráját és
Dürrenmatt-tól Az öreg hölgy látogatását is; a két
előadás premierje a járvány miatt maradt el.
A 2020/2021-es évadban láthatjuk továbbá
Romankovics Edit Kimondhatatlan című osztálytermi színházi nevelési előadását, Xavier Daugreilh
Őszintén szólva című vígjátékát, a Bánk bán című
operát, Mikó Csaba Herkules – A kezdetek című
zenés mesejátékát, a Toldi című zenés ifjúsági
előadást, Ulrich Hub Nyolckor a bárkán című mesejátékát, Pass Andrea Fináléját, Alexis Michalik Edmond című történelmi vígjátékát, az Óz, a csodák
csodája című musicalt, valamint A kaméliás hölgy
című zenés tragédiát.
Janka Barnabás távozik a társulattól. Új tagként
szerződteti a színház Pálóczi Bencét, aki a Nemtudomka című mesejátékban már szerepelt.
A bérletek árusítása előreláthatólag július közepén kezdődik. ■
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Trianon 100
„Nem kell beszélni róla sohasem, / De mindig, mindig
gondoljunk reá.” E gondolatot olvashatjuk Juhász
Gyula Trianon című versében, amely a Trianon 100
emlékkiállítás Debrecen virtuális tárlat főcíme és vezérgondolata is egyben. A Déri Múzeum első ilyen jellegű kiállításában különleges módon emlékezik meg
a békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról.

A tárlat érdekessége, hogy csak a virtuális térben
létezik; egy program segítségével alakították ki a
kiállítóteret és rendezték be azt a múzeum munkatársai: Korompai Balázs, Ősz Attila és Váradi Katalin.
A program – a szabad barangolás mellett – lehetőséget ad vezetett útvonal bejárására is. Főként
Trianon debreceni vonatkozása áll a középpontban,
természetesen országos kitekintéssel. A tárlatban
három egység különül el; az első a gazdasági, társadalmi kulturális veszteségekről szól. A következő
rész Debrecen két világháború közötti sorsába nyújt
betekintést, míg az utolsó egység a Magyar Fájdalom Szobrának történetét mutatja be, felállításától
napjainkig. Térképek, archív fényképek és részletes
információk segítik a látogatók témában való elmélyedését. Mindemellett versek és interaktív elemek
színesítik a kiállítást.
A tárlat, amelyet a Déri téren felfestett sárga körök egyikében lévő QR-kód leolvasásával tekinthetnek
meg az érdeklődők, az Együtt vagyunk Debrecen! kezdeményezés keretén belül nyílt meg június 4-én. ■

Felolvasószínház a belvárosban
A DESZínház (azaz a Debrecei Egyetemi Színház)
felolvasószínházában kortárs írók egyfelvonásosaiból
csemegéznek.
Mi a felolvasószínház? Nincs egyértelmű válasz
rá. Vannak, akik egy darab színreviteléhez átmeneti
állapotnak tekintik; vannak, akik szerint egy izgalmas és hasznos önálló műfaj; és van, aki szerint
a felolvasószínház az, amikor a színészek lusták
megtanulni a szöveget. A felolvasószínház lehetőséget
ad megismerni új drámaszövegeket, kipróbálni magát
kezdő színészeknek, együtt gondolkozni színházról
és szövegről és a „ hagyományos” színház felé való
továbblépésre is nyitott.
Legközelebb szabad téren, a Batthyány utca 24.
szám alatti udvar felújított színpadán találkozhatunk
ezzel a sajátos, izgalmas műfajjal. ■

A Pacsirta utcai társasház című „lakódrámát” június 25-én 19.30 órától Szurdoki Péter olvassa fel, ezt
követően a darabról Somogyi Tibor beszélget Szénási
Miklós íróval és Szurdoki Péter színésszel.
Az eseményre a belépés ingyenes. Esőnap: június
26-án, a tervek szerint 18 órától.

Az online térbe költöztek az Agóra kísérletei
Hogyan készíthetünk titkosírást citromlé segítségével?
Képes-e zölddé változtatni a színét a lilakáposzta, és
tud-e vándorolni a víz két pohár között? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak mindazok,
akik felkeresik az Agóra Tudományos
Élményközpont YouTube csatornáját.
A vírushelyzet miatt a Vasárnapi tudomány című foglalkozássorozat kísérleteit
videókon keresztül követhetik figyelemmel az érdeklődők, sőt, aki szeretné,
akár otthon is kipróbálhatja ezeket. Az
Agóra munkatársai ugyanis igyekeznek
olyan kísérletek bemutatni, amelyekhez

elegendő néhány otthon is megtalálható konyhai eszköz
és alapanyag. A kisebbeknek szóló Kreatív tudomány
kisfilmjeiből pedig kiderül, többek között, hogyan lehet
egyszerű pörgettyűt készíteni, vagy papírpohárból csirkehangot előcsalogatni.
Az Agóra a YouTube-on egy új
csillagászati videósorozatot is indított,
amelyben asztronómiai alapfogalmakat
veszik sorra, de kisfilmjeik segítségével
megismerkedhetünk például a márciusban átadott DigITér izgalmas digitális
eszközeivel, és bepillantást nyerhetünk a
robotika rejtelmeibe is. ■

23

24

Könyvtárnyitás
júniusban
A koronavírus-járvány miatt korlátozott szolgáltatásokkal, de kinyitott a Méliusz Juhász Péter Könyvtár három
egysége: a Bem téri Központi Könyvtár, a Piac utcai
Benedek Elek Fiókkönyvtár és a Józsai Fiókkönyvtár. Az
intézmények hétfőtől péntekig tartanak nyitva: 9 órától
12-ig a 65 évnél idősebb, 13 órától 16 óráig a 65 évnél
fiatalabb olvasókat várják.
A látogatók számára kötelező a szájmaszk viselése
és a másfél méteres távolságtartás, a visszahozott könyvek pedig két napra karanténba kerülnek.
A várakozási idő megnőhet, viszont a könyvtárak biztosítják a vírusölő hatású kézfertőtlenítés lehetőségét!
A könyvtárak a járványveszélyre való tekintettel csak
a kölcsönzőpultig látogathatók és csak kölcsönzésre,
illetve beiratkozásra van lehetőség, az olvasótermek és
más helyben nyújtott szolgáltatások átmenetileg nem
használhatók.
A kölcsönözni kívánt dokumentumokat a raktári
kéréshez hasonlóan egy kérőlapon kell kikérni. A kérőlap
a kölcsönzőpultban és a könyvtár honlapján is elérhető.

A dokumentumok kikérésére e-mailben is lehetőség van,
a munkanapokon 12 óráig beérkező kéréseket másnapra
állítják össze a könyvtár munkatársai.
A hálózati kölcsönzés az átmeneti időszakban nem
biztosított, ezért is érdemes a könyvtár katalógusában
ellenőrizni, hogy a kölcsönözni kívánt dokumentum elérhető-e az adott könyvtárban.
Az olvasóknak, akik március 17-éig érvényes olvasójeggyel rendelkeztek, a beiratkozás érvényességét
4 hónappal meghosszabbították.
Csak a március 8. előtt keletkezett késedelmi díjakat
kell kifizetni. Ezt követően a rendszer nem számol késedelmi díjat mindaddig, míg az összes könyvtár ki nem
nyit. A visszavétel után a dokumentumok karanténba
kerülnek: a könyvek 48 órára, a DVD-k és diafilmek 72
órára. A DVD-k kölcsönzési ideje a könyvekéhez hasonlóan 4 hétre módosul. ■

25

Nyári tárlatok
Látványos tervekről számolt be a Korzó olvasóinak
Cserép Zsuzsa, mire számíthatnak a DAB Klub (Thomas
Mann utca 49.) látogatói az elkövetkező hetekben. Sándor Margit fotográfus Amerikai pillanatok című kiállítását
július elsején Puskás István alpolgármester nyitja meg, a
programot szaxofonjátékával Bencze Máté színesíti.
Keresztes Zsuzsa tárlatát július 22-én Vitéz Ferenc
művészeti író nyitja meg, az eseményen közreműködik
Meskó Bánk előadóművész.
A nyár harmadik tárlatát, Kádár Levente Puzzle-kiállítását augusztus 12-én Szécsényi Lajos, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihari Egyesületének elnöke ajánlja a
látogatók figyelmébe, a tervek szerint ezt is három héten
át láthatja majd a közönség. A tárlat megnyitója minden
alkalommal 17 órakor kezdődik. ■

O LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE újraindul az Ifiház. A járványügyi szabályok betartásával már fogadják azokat a csoportokat, melyek tánc- és szabadidősport
edzéseket tartanak. A létesítményben újranyitott a
Sheldon’s nevű társasjáték kávézó is, amely kibővített terasszal várja a tartalmas kikapcsolódásra
vágyó „nem” csak fiatalokat. ■

Töltse le!
Használja a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos
applikációját! Látványos, gyors, praktikus.
Olvashatók rajta a Dehir.hu hírportálon megjelenő
tartalmak, azonnal elérhető a Rádió 1 Debrecen FM95
és a Debrecen Televízió élő adása, a Debreceni Médiaműhely filmjeit pedig a legnagyobb videómegosztón
keresztül lehet megnézni. A Debreceni Korzó korábbi
számai és a DTV műsorai szintén visszakereshetők az
applikáción belül.
Az alkalmazás elérhető iOS és Android operációs
rendszerű eszközökre is! ■
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Mindenhol ott vagyunk
Televízió, rádió, hírportál, havi programmagazin és filmes műhely: a Médiacentrum Debrecen Kft. az audiovizuális, az elektronikus és a nyomtatott média területén a régió legjelentősebb komplex tartalom-előállító és tartalomszolgáltató vállalkozása. A Debrecen
Televízió 350 ezer potenciális nézőt ér el Hajdú-Bihar megyében. Az FM95 Rádió 1 Debrecen adását közel félmillióan hallgathatják. A régió meghatározó internetes portálját, a
Dehir.hu oldalt naponta tízezrek olvassák, a Debreceni Korzó című magazin 36 oldal terjedelemben, 33 ezer példányban jelenik meg. A Debreceni Médiaműhely filmjei több hazai
és nemzetközi fesztiválon nyertek díjat. A cég szakemberei a 3D animáció készítésben is
jártasak. A Médiacentrum Debrecen Kft. közreműködik sport és kulturális események közvetítésében, illetve az Európai Uniós pályázatok nyilvánossági feladatainak ellátásában is.

Médiacentrum Debrecen Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Postacím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszám: 06/52/525-100
E-mail: info@mcdb.hu
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Idén átalakul a népszerű Campus Fesztivál: a járványhelyzet miatt augusztus közepétől szeptember
közepéig Campus Eleven néven indítanak rendezvénysorozatot. Így az eddigi négy nap helyett tizenegy alkalommal kapnak a látogatók fesztiválélményt
Debrecenben.
A koncert- és fesztiválpiacot rendesen átírta a
koronavírus-járványhelyzet, így alakult át az idénre
tervezett 13. Campus Fesztivál is egy olyan nagyszabású programsorozattá, ami még nem volt a
debreceni Nagyerdőn.
A helyszín ezúttal is a Nagyerdei Víztorony és a
Nagyerdei Stadion köré épül, kiemelt szerepet kap a
stadion melletti rendezvénytér, a HALL, és a Nagyerdei Víztorony közötti fás, ligetes terület.
Ami a programkínálatot illeti, itt lép fel többek között a Punnany Massif, Rúzsa Magdi, Majka & Curtis,
a Vad Fruttik, a Kowalsky meg a Vega, a Honeybeast,
a Wellhello, Horváth Tamás, a Follow The Flow és a
Halott Pénz is.
- Amikor a Campus Eleven programsorozat
megszervezése mellett döntöttünk, arra törekedtünk,
hogy a lehető legjobb alternatívát valósítsuk meg

annak érdekében, hogy idén se maradjon Debrecen
fesztiválélmény nélkül – nyilatkozta Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató. – Már összeállt a program napi
bontása és elkészült az új rendezvénytérképünk is.
A koncertek mellett számos kísérő rendezvénnyel is
készülünk. A stadion melletti rendezvénytér, a HALL,
a Nagyerdei Víztorony és a köztük lévő fás terület
mind a rendezvény része, ahol a színes programkínálat mellett lampionliget, sörkert és gasztroudvar is
épül. Hiszünk benne, hogy a veszélyhelyzet elmúltával
a korábbi évekre jellemző fesztiválhangulatot idén is
meg tudjuk majd teremteni!
Augusztus 19. és szeptember 19. között a 11
kiemelt estén több mint 150 zenés produkció várható,
a részletes programot a rendezvény Facebook-oldalán
lehet megtekinteni. A szervezők közölték azt is, hogy
a Campus Fesztiválra korábban megváltott bérletek
automatikusan érvényesek a Campus Eleven rendezvénysorozat minden napjára, bérletként.
A 11 napon túl a bérlet még egy plusz esemény
küzdőtéri belépésére is lehetőséget ad, méghozzá a Debreceni Egyetem különleges tanévnyitó
stadionshow-jára, a yoUDay 2020-ra. ■
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Kirakattárlat
Szabó Károly és „kirakata”

A „Lépésről lépésre” rendezvénysorozat keretében
Kirakattárlat címen neves debreceni képzőművészek
alkotásait tekinthetik meg a vásárlók és az érdeklődők a

következő hónapokban a Városközpont üzleteinek kirakatában. Az alkotók, a Cívis Ház Zrt. – mint az üzletek tulajdonosa –, valamint az üzleteket bérlő kereskedők célja
közös: a frekventált helyen található, hívogató portállal
és esztétikus kirakattal rendelkező üzleteken keresztül
a debreceniek minél szélesebb köre ismerhesse meg a
kiemelkedő munkásságú, értéket képviselő képzőművészeket. A Kirakattárlat „első turnusán” Grela Alexandra,
Józsa Poppea, Kónya Ábel, László Ákos, Máthé András,
Szabó Károly, Tamus István, illetve Wrábel Erzsébet
alkotásait láthattuk.
Az üzletek kirakatában elhelyezett alkotások minden
hónap – június, július és augusztus – első hetében lesznek láthatók, és minden alkalommal cserélődnek. ■

23 ország, 23 regény
A járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt az idei
Irodalom Éjszakáját Debrecenben – az előzetes tervektől
eltérően – szabadtéri helyszíneken rendezik meg. Ehhez
kapcsolódóan különleges irodalmi happeningben vesznek
részt a Csokonai Színház színművészei: három egymást
követő estén, június 26. és 28. között részleteket olvasnak fel 23 ország 23 kortárs szerzőjének regényeiből.
Az idei téma a titok.
Az élő felolvasások 20 és 22 óra között lesznek a
belváros nyolc pontján; nyomtatott térképet és online

programfüzetet is adnak segítségül a szervezők. Minden
helyszínen egy-egy szerző művének részlete hangzik el
félóránként; az egyes helyszínek a különböző napokon
különböző országok irodalmából adnak ízelítőt. A felolvasások párhuzamosan zajlanak minden feltüntetett helyszínen. Többek között Ausztria, Japán, Litvánia, Svájc és
Törökország irodalmába is betekintést nyerhetnek a látogatók. A felolvasásokon a részvétel ingyenes, és előzetes
regisztrációt nem igényel. Konkrét helyszínek és további
részletek a Dehir.hu cikkeiben lesznek olvashatók! ■

5. Pillér

építőanyag kereskedés

MEGNYITOTTUNK!

A régió egyik legolcsóbb építőanyag,
barkács kis- és nagykereskedelme

betonacélok • betonelemek • falazó- és tetőfedő anyagok • szigetelőanyagok • csempe és szanitertermékek • térburkolókövek • gipszkarton-rendszerek • fúró- vágástechnika • kötőelemek • festékek • építőipari szerszámok • munkavédelmi eszközök • kerti szerszámok • vasalatok

NYITásI NYErEMéNYjáTéK:
A játék időszaka a megnyitásunktól
2020. 07. 31-ig tart.
KIsOrsOlUNK
10 db 100 000 Ft értékű vásárlási
utalványt
azok között, akik ebben az időszakban minimum 100 000 Ft-ért nálunk
vásároltak.
2 db 500 000 Ft értékű utalványt
azok nyerhetnek, akik minimum
500 000 Ft összegben vásároltak
nálunk.
Amennyiben a vásárlásainak összege
elérte az 1 000 000 Ft-ot, esélyes az
1 000 000 Ft értékű utalványra.
Sorsolás időpontja: 2020. 08. 07.

BarKácsüzlet FestéK aKciója:
Polifarbe Intaller beltéri falfesték 15 L
6.790 Ft
Platinum festékek minden színben 2,5 L 4.600 Ft
Platinum matt latex 2,5 L
6.600 Ft
Caparol Protect Plus vastaglazúr 2,5 L
8.280 Ft
Caparol Silikonputz WK15 25 kg vakolat 11.470 Ft
Caparol Capalac 0,75 l zománc
3.410 Ft
KieMelt NYitási aKciós KÍNálatUNK:
Leiertherm 30 N+F
389 Ft/db
EPS–100 10 cm
1 650 Ft/m2
weber falazóhabarcs
1 190 Ft/zsák
Mapei P9 csemperagasztó
3 490 Ft/zsák
15 cm-es polisztirol hőszigetelő rendszer 2 790 Ft/m2
GV–35 vízszigetelő lemez
469 Ft/m2
Házépítő cement
4 500 Ft/q
Semmelrock 10x20x6 szürke térkő
3 590 Ft/m2
Stargres 30x60 lapok több színben
4 790 Ft/m2
Niagara Wellness íves 90x90-es zuhanykabin tálcával 68 900 Ft
A fent írt akció árai bruttó árak, az áfát tartalmazzák,
ezen akciók 2020. július 31-ig érvényesek.

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!
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Menyhárt József: Az Új Élet Park - fametszet

Kiállítások a virtuális térben
A virtuális kiállítások nem új keletűek a Méliusz Juhász
Péter Könyvtár életében. Még a megyei és városi könyvtár összevonása előtt, a 2000-es évek elején készítették az elsőket – a legelsőt Borsos József debreceni
építész halálának 55. évfordulója alkalmából. A cél az
volt, hogy a Helytörténeti Fotótár gyűjteményét minél
szélesebb körben be tudják mutatni debreceni évfordulókhoz, eseményekhez kötődően, felelevenítve egyúttal a régi utcaképeket is. A virtuális tárlatok témája
sokszínű: a hajdúsági farsangtól a troliközlekedésen át
híres személyiségekig (Szabó Magda, Kiss Tamás, Holló
László, László Ákos) sok minden fókuszba került – ezek
közül jelenleg tíz látható a könyvtár honlapján.
A 2013-as összevonás óta most ismét készülnek
virtuális kiállításaik – ezúttal Debrecen városrészeivel
a középpontban. Ezek anyagai elsősorban a Méliusz

Központi Könyvtárának Helytörténeti Részlegéből kerültek ki, tehát a helytörténeti és a fotótári gyűjtemény
tekinthető meg a tárlatokon, de itt a lakosságtól kapott
dokumentumok is megjelennek.
Erre az évre 15 kiállítást terveztek; ebből négy
valósult meg fizikailag a fiókkönyvtárakban. A rendkívüli
helyzetre való tekintettel a folytatást áthelyezték a
virtuális térbe. Így lettek elérhetőek, digitális formában,
a Kerekestelep és a Lencztelep történetét bemutató tárlatok, az 1945 előtti szórakozási lehetőségeket felidéző
Nyári örömök a régi Nagyerdőn című összeállítás, vagy
az Újkertet, a Libakertet, a Basahalom, Tégláskert, Majorság, Boldogfalvikert, Epreskert környékét felelevenítő
kiállítások. De elénk tárul a virtuális térben Józsa, a
tócóskerti lakótelep, a Dobozikert vidéke is, s megismerkedhetünk az 1920-as évek Debrecenével is.
Az online térben – Debreceni anekdoták címmel –
hetente új résszel jelentkező videósorozatot indítottak a
könyvtár honlapján, melyben érdekes történeteket, híres
debrecenieket ismerhetnek meg az érdeklődők. Az eddig
elkészült részekből megtudhatják, ki volt Boka Károly,
kik voltak az első autótulajdonosok a városban, de a
régi szüretek hangulatát is megidézik.
A Méliusz Könyvtár chatszolgáltatása hétfőtől
péntekig 8 és 16 óra között elérhető; a kolcsonzes@
meliusz.hu e-mail címen bármikor kapcsolatba léphetnek velük az olvasók. ■
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Újra nyitva
a jegypénztár
A Csokonai Színház a koronavírus-járvány miatti rendkívüli zárást követően újra megnyitotta jegypénztárát.
Munkanapokon 9 és 12, illetve 13 és 19 óra között várják
azokat, akik a 2019/2020-as évad zárultával rendezni
kívánják a korábban megváltott bérletekre és belépőjegyekre vonatkozó ügyleteket.
A Csokonai Színház a fel nem használt jegyek és bérletek esetében három opciót kínál a nézőknek: a jegy- és
bérlethányad értékéről való lemondást, a pótlást, illetve
az érték visszatérítését. A színház előre is köszöni azok
hozzájárulását, akik a lemondás mellett döntenek. A lehetőségeket az alábbiak szerint csoportosította a teátrum:
– A Nemtudomka, A kis herceg és a Para című gyermek- és ifjúsági előadásokat pótolják a következő évad
során. A mese- és ifjúsági bérlettel rendelkező vendégek
(iskolai csoportok) két lehetőség közül választhatnak:
vagy elfogadják a pótlást, vagy az elmaradt előadás
bérlethányadának visszatérítését kérik.
– A Magyar Elektra, Az öreg hölgy látogatása és a Tosca című előadásokat a színház nem pótolja, így az érintett
nézők vagy lemondanak a színház részére a bérlethányad

összegéről, vagy az elmaradt előadás(ok) bérlethányadának visszatérítését kérik.
– A 2019/2020-as évadra megváltott szabadbérletek
felhasználási határidejét a Csokonai Színház automatikusan meghosszabbítja 2021. június 30-áig. Ha a vendég
nem kíván élni a hosszabbítás lehetőségével, szintén
kérheti a bérlethányad visszatérítését.
– A 2020. március 10. utánra meghirdetett előadásokra megváltott jegyek (beleértve a Deszka Fesztivál belépőit és valamennyi online vásárolt jegyet is) visszaválthatók a színház jegypénztárában, vagy a vásárló lemondhat
a vételárról a színház részére.
A Csokonai Színház a nézőket, fáradjanak be személyesen bérletükkel vagy jegyükkel a jegypénztárba, hogy a
megfelelő nyilatkozat kitöltésével és aláírásával jelezzék
szándékukat.
Akinek módja van rá, a jegy-, illetve bérlethányad
összegéről való lemondással támogathatja a debreceni
színház művészeti munkáját! ■
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Séta a régiségvásárban
hogy áll a program, van-e bármi változás, vagy úgy
lesz minden, ahogy a korábban megjelent naptárukban
szerepelt, mosolyogva válaszolt.
- A naptár nálunk szent és sérthetetlen, aszerint
megyünk – amennyiben csak lehetséges. Úgyhogy a
tervek szerint ezen a nyáron is várjuk a látogatókat:
június 28-án, július 12-én és 26-án, valamint augusztus
9-én és 23-án. A szokásos helyszínen, a Kishegyesi úti
Tesco parkolójában, ezeken a vasárnapokon 7 és 14 óra
között. ■

Nem akármilyen jubileumhoz közeledik a debreceni
régiségvásár. Ez a sokak által kedvelt és népszerű
rendezvény az előttünk álló hetekben immár négyszázadik alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt
– árulta el a vásárok életre hívója és szervezője, Máté
László.
A nyugdíjas közművelődési szakember annak idején
több mint húsz éven át dolgozott a virágkarneválok
felelős szervezőjeként, és a régiségvásárt is több mint
két évtizede szervezi. Amikor arról érdeklődtünk nála,

Beer and Wurst
Különleges, vonzó ízvilág várja a betérőket néhány lépésnyire a debreceni főtértől. Négy tradicionális európai kocsma –
bajor, ír, cseh, angol – ízvilága és stílusa találkozik itt.
9 féle csapolt sör – Paulaner, Paulaner Hefe Weissbier,
Belle-Vue Kriek meggysör, Kinizsi, Radeberger, Kilkenny,
Guiness, Budweiser, Kronenbourg – kapható, hatalmas
rövidital választék, s közte az Árpád-ház pálinkái közül több
kedvezményes áron (mindössze 990 Ft/4 cl) áron.
A látványkonyhában, faszenes kemencében sült grill ételek
(marhaszegy, marhaoldalas, bajor csülök, sertésoldalas,
sertéstarja, báránycsülök, báránygerinc grillkolbász különlegességek: currywurst, bajor fehérkolbász, debreceni páros,
bajor sajtos kolbász, magyaros és házi sültkolbászok, bécsi
virsli) mellett a street food világa (hamburger, pizza, pulled
pork, pulled beef) is jelen van.
A 70 fős, elegáns különterem alkalmas konferenciák,
céges rendezvényekre, de igénybe vehetők az Aranybika
különtermei is.
A 120 fős terasz elképesztő hangulatot ígér. Természetesen
van ingyenes wifi az egész helyen.
A városban ez az első igazi STEAKHOUSE, ahol van angusmarha, látványhűtőben, himalájai sóval (s a vendég ezt akár
magának is elkészítheti az asztalánál lávakövön), de házilag
érlelt és füstölt kacsamell, lazac is kapható.
Futballmeccseket óriáskivetítőn lehet nézni – egyszerre
akár több mérkőzést is!

Pub&Grillhouse

AKCIÓK:

 14.30-18.00 a kávé mellé házi
almás pite jár vanília öntettel
 HAPPY HOUR 14.30-18.00
között: egyet fizet - kettőt kap
(sör, gin tonic és koktél akció)
 Csütörtökönként 19 órától
ALL YOU CAN GRILL, azaz svédasztalos vacsora, ahol a ház specialitásait kóstolhatják a vendégek
 Péntekenként STEAK FRIDAY,
ahol a város legjobb steakjei
20 százalék kedvezménnyel
kaphatóak
 Vasárnaponként CSALÁDI
SVÉDASZTALOS EBÉD 12 és 14 óra
között
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Kertmozi a Nagyerdőben

Sikerfilmek és klasszikusok

Június második hetétől újabb élményeket kínál a Nagyerdei Szabadtéri Színpad. Fejér Tamás, az Apolló mozi
vezetője azt mondta, régóta tervezték a szabadtéri
filmvetítést, a kormányrendeleti döntés pedig a végső
lökést is megadta, hogy kijöjjenek, és a Nagyerdőn
rendezzék be a mozit.
– Találkozni akarunk a közönségünkkel, és jelenleg ez az egyetlen hely, ahol ezt megtehetjük. Amikor
belevágtunk, még nem volt szó róla, mikor nyithatnak a
hagyományos mozik. Most már tudjuk, hogy várhatóan
június 22-én nyithatunk, de ettől függetlenül végigvis�szük ezt a kertmozi-projektet – mondta Fejér Tamás.
A kertmoziban az elmúlt évek magyar filmsikereit
és hollywoodi klasszikusokat is láthat a közönség.
A szabadtéri vetítés iránt nagy az érdeklődés, még ha
nem is ülhetnek egymás mellé, s így az 1013 férőhelyes nézőtéren csak 174-en mozizhatnak. A szervezők bíznak benne, hogy hamarosan lazítanak ezen
a szabályon, és a következő alkalmakra már többen
mehetnek.

Íme, a nagyerdei kertmozi programja az előttünk álló
napokban. Az előadások minden alkalommal 20.30 órakor
kezdődnek!
O Június 20. Mamma Mia! (amerikai film, 109 perc, 2008)
O Június 21. Escort (amerikai film, 88 perc, 2016)
O Június 22. Most van most (magyar film, 90 perc, 2019)
O Június 23. Különleges életek (francia film, 114 perc,
2019)
O Június 24. Forrest Gump (amerikai film, 141 perc, 		
1994)
O Június 25. BÚÉK (magyar film, 100 perc, 2018)
O Június 26. Halálos iramban (amerikai film, 101 perc,
2001)
O Június 27. A múmia (amerikai film, 124 perc, 1999)
O Június 28. Ted (amerikai film, 107 perc, 2012)
O Június 29. A feltaláló (magyar film, 120 perc, 2020)
O Június 30. A Wall Street farkasa (amerikai film, 179
perc, 2013)
O Július 1. A keresztapa (amerikai film, 175 perc, 1972)

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket június 29-éig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők
között a DTV Debrecen
Díszpolgárai című, öt részes
DVD-jéből sorsolunk ki kettőt.
Ezt szerkesztőségünkben
vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Szabó Imre, Rózsahegy u. 7.
Géhl Ádámné, Zöld u. 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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AZ ÚJ AQUATICUM DEBRECEN
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ÉLMÉNYEK SOKASÁGÁT KÍNÁLJA
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JúNiuS uTOLSó hÉTvÉGÉJÉN

ÉLETrE KEL A bELvÁrOS

Jubileumi évadra készül a Vojtina
Hihetetlen? Az, de igaz. Immár 45 évesek lettek! A
debreceni bábosok remek szezonra készülnek. Íme,
mi vár a nézőkre a 2020/2021-es évadban!
Jön A libapásztorlány, a Vas Laci, Az égig érő fa, a
Göröngyös Úti Iskola – Lássatok csodát! És a Tengerlépő cipők.
Miénk itt a tér! címmel családi napok lesznek
minden hónap egyik vasárnapján.
Műsoron marad az Óriásölő Margaret, a Tengerlépő cipők és az Iciri-piciri mesék a nagyszínpadon,
a játszóházban pedig A virágot lépő lány, A csúnya
kislány, A papucsszaggató királykisasszonyok, valamint Az égig érő fa.
A bölcsőszínházban lesz Babusgató, s nem maradnak el a játszóházi rítusjátékok sem:
a Szüreti mulatság , a Karácsonyvárás, a Karácsonyi betlehemes bábtáncoltatás, a Farsangi állatalakoskodás, a Tavaszvárás és húsvétolás, valamint
a Pünkösdi király- és királylány választás.
A színházi nevelési programok sorában pedig
láthatjuk a kicsit nagyobbaknak (15-16 éveseknek
szánt) Lomtalanítás – kamasztörténetek című produkciót, a Talált gyermeket, a Királyok könyve – Történetek Szent Margitról című előadást és a Felnőtt
vagy Felnőtt? címen futó beszélgetős estéket. ■

Az Új Aquaticum Debrecen
Strand élmények sokaságát kínálja minden korosztálynak
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Alföldi Nyomda Zrt.
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György Géza

Megjelenik: 33 ezer példányban
		 Debrecen területén
Terjeszti: Lapcenter Kft.
A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért a
felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített egyedi
grafikai megoldások utánközlése engedélyünk nélkül tilos.

35

Miért jó a DSZC-nél
tanulni?
INGYEN TANULHATSZ
PIACKÉPES SZAKMÁT
 SZÍNVONALAS OKTATÁS
 NAPRAKÉSZ SZAKTUDÁS
 TÖBB, MINT 50 SZAKMA
KÖZÜL VÁLASZTHATSZ
 DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYELHETŐ


Jelentkezz még ma!

ÉRETTSÉGIRE
ÉPÜLŐ NAPPALI
KÉPZÉSEK
www.dszc.hu
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Vásároljon, sportoljon,
ügyintézzen egy helyen,

a Malompark

Bevásárlóközpontban!
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

