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Szép szám? Az. Ennyi példányban 
jelenik meg mostantól a Debreceni 
Korzó. Ám a sokak által kedvelt és 
hónapról hónapra várt lapot ennél 
még többen olvashatják. Egy-egy 
példányt ugyanis többen is kézbe 
vehetnek – és újra és újra átlapoz-
hatják az adott időszakban, mely-
nek programjairól, történéseiről 
tudósít a Médiacentrum Debrecen 
kiadásában megjelenő magazin. 

Ahogy olvasóink tapasztalhatták, 
a példányszám emelkedését már 
megelőzte az oldalak számának 
növekedése. Még több színes cikket, 
még több hírt, fotót, olvasnivalót 
kínálunk a debrecenieknek a sport, 
a kultúra, a programok világá-
ból, ezek mellett pedig még több 
hasznos információ is belekerül a 
Korzóba arról, mi minden történik 

városunkban. Így van ez immár egy 
évtizede: első alkalommal ugyanis 
2011 nyarán került a postaládák-
ba és a terjesztési pontokra ez a 
színes és tartalmas kiadvány.  
Ez a bővülés egyfajta születésnapi 
ajándék is tehát, amit mi nyújtunk 
át Önöknek, kedves olvasóinknak.

Tudjuk jól, Debrecenben nem lehet 
unatkozni. Nagyon sokféle rendez-
vényből válogathat, aki szívesen 
kimozdulna otthonról, találkozna 
barátokkal, ismerősökkel, vagy 
egyszerűen szeretné tartalmasan 
eltölteni a szabad idejét. Így lesz 
ez az előttünk álló hetekben is, 
amikor sportesemények, koncertek, 
tárlatok, színházi előadások és sza-
badtéri rendezvények sorából vá-
logathatunk. Küszöbön a karnevál, 
sörterasz és nyári színház csábít a 

Nagyerdőbe, sztárokkal találkozha-
tunk a Kossuth téri rendezvénye-
ken: élettel lesz tele a város. Ahogy 
megszoktuk, ahogy szeretjük. 

Szénási Miklós
főszerkesztő

Idén nyáron egy nagyszabású fesztivál, a Debre-
ceni Ünnepi Játékok indul útjára városunkban, ahol 
a zene, a színház és az opera lesz a főszereplő a 
Co-Opera szervezésében a város 
olyan ikonikus helyszínein, mint a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpad, a 
Városháza udvara, vagy a Kossuth 
tér. A produkciók egy része a helyi 
intézmények, a Kodály Filharmó-
nia Debrecen, a Csokonai Színház 
és a Főnix Rendezvényszervező 
Közhasznú Nonprofit Kft. támogató 
együttműködésével valósul meg 
augusztus 10. és 20. között.

A tervek szerint a fesztivál 
hosszú távon a régió mértékadó 
nyári zenei eseménysorozatává 
válhat azzal a céllal, hogy össze-
fogja a Kárpát-medencei szereplő-
ket és így olyan összművészeti bá-
zis szülessen, amely úgy emelkedik 
nemzetközi szintűvé, hogy közben 
megismerteti a sajátos, „helyi” 
kulturális értékeket is. 

A tíznapos fesztivál programjai 
között igazi csemegéket talál min-
den zenekedvelő. A könnyed, nyár esti kamarakoncert-
től a Virtuózok Kamaraegyüttessel, a Bartók Bélának 

emléket állító Kékszakállú herceg vára szcenírozott 
operakoncerten, a nagy történelmi operánkon, a Bánk 
bánon keresztül és Boncsér Gergely önálló dalestjén 

át, a 100 közreműködőt felvonul-
tató Hungarikum Gálakoncertig, 
mely a népzene, az operett, az 
opera és a magyar nóta köré 
épülve, sztár fellépőkkel vezet 
végig minket ezeréves hagyomá-
nyunk zenei vonatkozásain.

A színpadokon olyan sztárok-
kal és művészekkel is találkoz-
hat majd a közönség, mint Rost 
Andrea, aki a milánói Scalától, a 
tokiói New National Operán át, a 
New York-i Metropolitan Operáig 
számtalan színpadon énekelt már 
nagy sikerrel. Vagy a Jávorkai 
Brothers virtuóz, hegedűn és 
csellón játszó testvérpár duó, akik 
Bécsben is otthonosan mozognak, 
hiszen ott tanultak, de ma már 
az egész világon ismertek. De 
említhetjük a Bánk bán főszere-
pében fellépő Molnár Leventét is, 
aki a New York-i Metropolitantől 

a londoni Covent Garden közönségéig a világ számos 
pontján arat rendszeresen óriási sikert.

70 ezer
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Komolyzenei nagykoncert a Kossuth téren, kóruskon-
cert a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, zenélő 
belvárosi teraszok és Kis éji zene a Dósa nádor téren: 
augusztus 15-én, a Klasszikusok Éjszakáján a progra-
mok 20.30 és 24 óra között folyamatosan zajlanak.  
A szervező Kodály Filharmónia Debrecen partnerei 

idén a Debreceni Ünnepi Játékok és a Cziffra Fesztivál. 
Az eseménysorozat a főtéren a Kodály Filharmoniku-
sok hangversenyével kezdődik, melynek közreműködői 
Vígh Andrea Liszt-díjas hárfaművész és Balázs János 
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, vezényel 
Somogyi-Tóth Dániel. Műsoron Rachmaninov 2. zongo-
raversenye, Debussy Két tánc és Clair de Lune művei, 
valamint Rózsa Miklós Ben Hur-hoz írt filmzenéjéből 
részletek. A Cziffra György-emlékév és a Kodály 
Filharmónia Debrecen közös hangversenyére 500 és 
200 forintos regisztrációs jegyek válthatók! A hang-
versenyt a Kodály Kórus Debrecen koncertje követi a 
Nagytemplom mögötti Emlékkertben Kocsis-Holper 
Zoltán vezényletével. 22.45-kor ismét a főtér és a 
Piac utca irányába érdemes sétálni, mert klasszikus 
zene tölt meg több belvárosi teraszt. A Klasszikusok 
Éjszakáját Mozart remekműve, a „Kis éji zene” zárja a 
Dósa nádor téren a Kodály Filharmonikusok művészei 
előadásában. Az utcai programok ingyenesek!

KÖNYVHÉT  
szeptemberben
A több mint kilenc évtizedes múlt-
ra visszatekintő könyvhét kezdettől 
az olvasók és az írók egymásra 
találásának, intellektuális és 
személyes találkozásának ünnepe. 
Különös jelentősége van ennek 
a koronavírus-járvány után még 
a szokásostól eltérő időpontban 
megrendezett könyvhét esetében! 
A Debreceni Ünnepi Könyvhét az 
egész országot behálózó könyvheti 
sorozatból a legteljesebb a vidéki 
helyszínek közül. A Csapó utcai 
sétálóövezetben húsznál több 
standon vásárolhatják meg az ér-
deklődők a legfrissebb könyveket a 
magyar könyvkiadók legjavától, és 
ugyanennyi szerző közül választ-
hatnak, ha dedikálásra, könyvbe-
mutatóra kíváncsiak szeptember 
1. és 5. között. Debrecen gazdag 
irodalmi hagyományait a könyvhe-
tek alkalmával is kiemeljük, hiszen 
a helyi költők, írók könyvbemutatói, 
könyvei, szövegei nélkül nem kép-
zelhető el az esemény. A könyv-
hetet Garaczi László nyitja meg 
szeptember 1-jén, 17 órától.

5

Evangélium 21
A Modemben látható Evangélium 
21 kortárs művészeti gyűjtemény 
és kiállítás egy egyedülálló vállal-
kozás eredménye. Kovács Levente 
és Kovács-Szabó Tímea tematikus 
magángyűjtemény létrehozását 
valósították meg, aminek célja az 
Evangélium egységeinek jelenkorra 
reflektáló művészeti alkotásokkal 
való értelmezése és népszerűsí-
tése. A végeredmény egy olyan 
műtárgyegyüttes lett, amelynek 
alkotói a hazai művészeti élet 
kiemelkedő alakjaiként járultak 
hozzá a bibliai tartalom mai 
közvetítéséhez. A sokféle kifeje-
zésmód, az eltérő felfogásmódok 
révén nemcsak arról kaphatunk 
képet, hogy a művészek egyéni 
értelmezései mit tesznek hozzá az 
Evangélium történeteihez, hanem 
arról is, hogy a kortárs, 21. századi 
művészet hogyan közvetít olyan 
egyetemes gondolatokat, amelyek 
– a Biblián keresztül a – nyugati 
ember életfelfogását határozzák 
meg.

Az Evangélium 21 művészei 
számára kiinduló pontot a négy 
Evangélium szövege jelentette. 
Ezek együttesen alkotják Jézus 
életének eseményeit, tanításait; 
mindazt, ami a kereszténység üze-
netének alapjait adja. A jelenetek, 
tanítások, csodák, elmélkedések és 

Klasszikusok 
Éjszakája

a szenvedéstörténet összességét 
Kovács Levente 1+12 egységre 
osztotta, amelyek közül az alkotók 
szabadon választhattak, ki-ki – ér-
deklődése és érintettsége szerint – 
a hozzá legközelebb álló egységet.

A tárlat kurátora Petrányi Zsolt. 
A kiállító művészek: Asztalos Zsolt, 
Bukta Imre, Csontó Lajos, Erhardt 
Miklós, Fátyol Viola, Gerber Pál, Fe-
hér Márta, Imre Mariann, Lovas 
Ilona, Mátrai Erik, Richter Sára és 
Szelley Lellé.
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Gazdag program várja az itt élőket, a 
Debrecenbe látogatókat a virágkarnevál 
környékén idén is. Nagyszabású hang-
versenyek, pazar színpadi produkciók, 
különleges rendezvények, izgalmas ese-
mények részese lehet a közönség.  
A részletekről, a munkáról, az emlékekről 
és a tervekről (a jelenről, a múltról és a 
jövőről) Bódor Edittel, a Főnix Rendez-
vényszervező vezetőjével beszélgettünk.

Volt már szabadságon idén nyáron?
Nem voltam, mivel a nyári rendezvénysorozatunk 
folyamatos előkészítést és munkát igényel, ráadá-
sul idén benne volt az újratervezés lehetősége is 
a vírushelyzet miatt. Emellett olyan programokkal 
és új elemekkel bővült a kínálat, amiket az elejétől 
kezdve szervezni kellett. De ezzel nem vagyok 
egyedül; ez egy ilyen szakma. A korábbi évek is 
hasonlóan teltek számomra. Némi pihenésre, 

  „Nagy lelkesedéssel, nagy szívvel jönnek Debrecenbe”
kikapcsolódásra azért a nyár végén lesz majd lehe-
tőségem, bár az sem tart majd sokáig, mivel
szeptember elején a Gourmet-fesztivállal várjuk a 
közönséget. S azt se feledjük, hogy a a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra (ahova a pápa is 
ellátogat) szintén elmegy az a gyönyörű virágkocsi, 
amit augusztus 15-én mutatunk be Esztergomban.

Van fogalma, nézőként vagy szervezőként 
hány virágkarneválon vett részt eddig?
Ha összeszámolom az eddigi munkával töltött éve-
imet, akkor kijelenthetem, hogy amióta 1986-ban 
végeztem az egyetemen, minden évben ott voltam 
és részt vettem a karneválon. Csoportkísérőként, 
tolmácsként dolgoztam, vagy a lelátók előtti hely-
színeken, a zsűrivel, külföldi csoportokkal, és így 
minden szeletét megismertem – az elmúlt tíz év-
ben pedig az egészért feleltem. Számomra minden 
évben a nyár része volt a virágkarnevál.

Tudta élvezni is, vagy csak munka volt?
Ez egy olyan szakma, ahol nem lehet nem szeretni, 
amit csinálunk. Nagyon sok élménnyel gazdagod-
tam a virágkarneválok során: olyan emlékeim van-
nak, olyan pillanatképek, érzések, melyek minden 
fáradtságot megértek. S nemcsak a felvonulásra 
gondolok itt, hanem az előkészítési folyamatokra, 
például a virágkocsik készítésére is. Ez ugyanis egy 
nagyon fontos, nagyon kreatív folyamat onnantól, 
hogy leülünk beszélgetni, ötletelni a megrendelő-
vel, a szobrásszal, a kivitelezővel, megnézni, hogy 
lehet a legszebbet kihozni mindebből. 

De nagy örömmel emlékszem vissza arra is, 
amikor elvittünk egy virágkocsit például a balaton-
füredi Anna-bálba. Amit mi „megszoktunk” itthon, 
azt ők egy különleges ékszerdoboznak látták, tel-
jesen elbűvölte őket – s mindehhez hozzátehetem, 
hogy ezzel a két város is összekapcsolódott.

Nagyon sokszor végigjártam a karneváli menet 
útvonalát, megtettem azt a 6-8 kilométert, aminek 
olykor a természeti akadályokkal való küszködés 
is része volt. Néha rekkenő hőségben, 2015-ben 
pedig 10 fokos hidegben és esőben vonultunk. 
Felejthetetlen és felemelő élmény volt látni, hogy 
senki nem adta fel, a közönség és a fellépők is 
végig kitartottak. A karnevál – és tulajdonképpen 
ez az egész munka – számomra az eltökéltség, a 
kitartás és a hűség szimbóluma is. 

Az idén más lesz a karnevál, mint korábban. 
A tavalyi évhez képest lényegesen több esemény 
lesz, de ebben a helyzetben még mindig nem tud-
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  „Nagy lelkesedéssel, nagy szívvel jönnek Debrecenbe”
juk teljes egészében hozni az előző évtizedekben 
megszokott hagyományokat. A Nagytemplom előtt 
lesz egy lelátó és színházi tér, ahol nagyívű produk-
ciókat mutatunk be augusztus 13. és 20. között a 
Debreceni Ünnepi Játékokkal közös szervezésben.  
A Csíksomlyói Passió, a Bánk bán, a Magyar me-
nyegző a Kárpát-medencei esküvői hagyományok-
kal, vagy az a Hungarikum Gála, 
amit 20-án láthat a közönség, 
mind nagy élményt ígérnek. 
A Táncol a város programunk 
Debrecen különböző pontjain 
szintén látható és hallható lesz. 
A tavaly átadott Dósa nádor 
téren is remek programokkal 
készülünk, gondoljunk akár egy 
Muzsikás-koncertre vagy éppen 
a helyi előadókra. A városháza udvara színházi 
előadások helyszínéül szolgál majd az Ünnepi 
Játékok részeként, és a Nagyerdő is előadásokkal, 
nagyszabású koncertekkel, sörterasszal várja a 
közönséget. Kiállítást rendezünk az elmúlt évek 
virágkocsi-kompozícióiból, és azt se feledjük, hogy 
tízéves a Galiba, amit egyhetes programsorozat-
tal ünnepelünk az állatkertben és vidámparkban. 
Mindezek mellett kézműves és sportprogramok is 
lesznek, valamint művészeti csoportok produkci-
óival is találkozhatunk, akik a város utcáin vagy a 
Nagyerdőben tűnnek majd fel.

Másképpen alakul idén a karnevál napja is.
A virágkocsikat 20-án a Nagyerdei körúton, az 
északi rendezvénytér előtt mutatjuk be, ahol a 
csoportok félórás váltásban lépnek színre produkci-
óikkal. A kocsikat este kivilágít-
va is láthatjuk, majd másnap 
reggeltől, 21-étől két napra a 
Piac utcára kerülnek. Közben 
három kocsi elmegy Nagyvá-
radra, és a határon túliaknak is 
üzen a karneválról. A szokásos 
20-i felvonulás elmarad idén, 
viszont a kerékpáros felvonulást 
megrendezzük, 19-én este a 
Night Ride részvevői fényárba 
borítják Debrecent.

Szeptember közepétől új 
utakra lép. Hol folytatja 
pályáját?
A polgármesteri kabinetben, 
ahol feladataim közé tartoznak 

a közösségformáló és nemzeti identitást erősí-
tő rendezvények, az állami és egyházi ünnepek, 
programok szervezésével kapcsolatos munkák. 
Megmarad tehát az életemben a rendezvényszer-
vezés, emellett a határon túli magyarság Debre-
cenhez való kapcsolódásának megerősítésén fogok 
dolgozni. A várost szolgálom tehát továbbra is a 

tapasztalataimmal, a Debrecen 
iránti szeretetem jegyében, egy 
új területen.

Ha csak egy vagy két részle-
tet kellene kiemelni az idei 
nyár kínálatából, mit ajánla-
na a Korzó olvasóinak?
Ami hozzám nagyon közel áll, és 
aminek a Debrecenbe hozata-

lában több éves munkám van, az a Csíksomlyói 
Passió. Ez augusztus 13-án – érzésem szerint 
– megadja a felütést az ünnephez, az Ünnepi 
Játékokhoz és a karneválhoz is, aminek ez a komo-
lyabb része, s ha mondhatom úgy, innen megyünk 
a fieszta részéhez. Augusztus 20-án pedig ajánlom, 
nézzék meg a stadion melletti rendezvénytéren, a 
szabadtéri színpadon és más helyszíneken azoknak 
a művészeti csoportoknak a produkcióit, akik ebben 
a helyzetben is nagy lelkesedéssel, nagy szívvel 
jönnek Debrecenbe. Jönnek és részesei lesznek a 
rendezvénynek, hogy láthassa az itteni és ideérke-
ző közönség is, milyen kincseink vannak. Számomra 
megható, hogy most is ugyanolyan lelkesedéssel és 
energiával készülnek, pont úgy hisznek a karnevál 
üzenetében, az egységben, az összetartozásban, 
hogy minél színesebb legyen ez a nap...

„Nagyon sok élménnyel 
gazdagodtam a virágkarne-
válok során; olyan emlékeim 
vannak, olyan pillanatképek, 
érzések, melyek minden fá-

radtságot megértek.”
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O AZ ÉV FÁJA versenyen a Csokonai Színház előtt 
álló csüngő japánakácokra is lehet voksolni (októberig). 
A felújítás alatt álló épületnél lévő paravánokon színes 
festmény buzdítja szavazásra a városlakókat, ennek 
kialakításában diákok és a Future of Debrecen mozga-
lom tagjai is részt vettek. „Debrecen zöld őrváros, és 
ezek a fák közel százévesek, úgyhogy ők is arra hívják 
fel a figyelmet, hogy fontos visszaemlékezzünk: Debre-
cenben hagyománya van a természetvédelemnek. Ezek 
a fák is helyi védettek, de üzenetet is küldünk a jövő-
nek, a jövő gyermekeinek és magunknak is, hogy ez 
fontos, és hívjuk fel rá a figyelmet” – biztat voksolásra 
Balázs Ákos alpolgármester. Szavazni itt lehet: http://
evfaja.okotars.hu/dontosfak

O HATALMAS falfestménnyé alakult át a Bethlen 
Gábor Közgazdasági Technikum tűzfala. A látványos 
alkotást a helyi nyomdászat megalakulásának 460. 
évfordulójára készíttette el a Debreceni Szakképzési 
Centrum. A Werbőczy István Hármaskönyvének ma-
gyarra fordított címlapját ábrázoló festményt az Alföldi 
Nyomda jogelődjében nyomtatták. „Nemcsak egysze-
rűen dekorálja a várost, hanem fontos üzenetet is ad 
számunkra és az idelátogatók számára arról, hogy mi 
Debrecen. Hiszen könyvről beszél, a magyar nyelvről 
beszél, az irodalom fontosságáról beszél, beszél a 
hagyományról és az innovációról” – nyilatkozta Puskás 
István. Az alpolgármester történelmi jelentőségűnek 
nevezte a festmény avatását, mivel a világ nagyvá-
rosaiban már évtizedek óta láthatóak ilyen művek, 
Debrecenben azonban ez az első.

O DEBRECEN AZ IDEÁLIS helyszín a modern ipari 
beruházásokhoz. Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter fogalmazott így a Vitesco Technolo-
gies debreceni gyárának avatóján. A német cég 7000 
négyzetméteres gyára ősszel készült el; jelenleg 
már a sorozatgyártás zajlik. A Vitesco gyárai közül a 
debreceniben az elsők között kezdődik a sebességváltó 
vezérlőegységek egy új, világszerte egyedi gyártási 
folyamatának bevezetése. 

Debrecen gazdasági 
PROGRAMJA
Nyolc hónap után ülésezhetett újra a városi 
közgyűlés június végén, ahol elfogadták Debrecen 
2021–2030 közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programját. Ahogy Papp László polgármester fo-
galmazott: a pandémia alatt azért dolgoztak, hogy 
Debrecen „repülőrajtot tudjon” venni a járvány után.

A gazdasági program fő célkitűzése, hogy 
Debrecen az Európai Unió fejlett, tudásalapú, 
magas hozzáadott értékű gazdasággal rendelkező 
régiójának vezető városa, gazdasági, oktatási, 
közlekedési, kulturális, kereskedelmi és egészség-
ügyi központja legyen. A cél, hogy 2021 és 2030 
között 20 ezer új munkahely jöjjön létre Deb-
recenben, a városba érkező beruházások révén 
pedig a városban működő cégek árbevétele  
50 százalékkal növekedjen.

A város üzemeltetésében lévő, infrastruktúrá-
val teljes körűen ellátott ipari területek nagyságát 
szeretnék 1 100 hektárra növelni, hogy a kulcs-
iparágakban (járműgyártás, agrárium, elektronika, 
IT) az új üzleti partnerek és azok beszállítói le 
tudjanak telepedni.

Debrecenben – egyedülálló kezdeményezés-
ként – kkv-parkot alakítanak ki, és elindul a kkv-
program a helyi kis- és középvállalatok számára.

Mivel a gazdaság bővülése miatt 20 ezer új 
munkahelyre lehet számítani, fontos, hogy a 
lakásállomány bővüljön, ennek érdekében lakha-
tási és bérlakás-koncepció készül. Cél az is, hogy 
2030-ig 80 ezer főre növekedjen a város oktatá-
si-nevelési intézményeiben tanulók száma.

A gazdaság fejlődése a közlekedési beruhá-
zásokat is magával hozza: Debrecen törekszik 
arra, hogy a fenntartható közlekedési módok 
használatát még jobban elterjessze. Ezt a város 
peremén kialakítandó P+R parkolókkal, a kelet–
nyugati irányú forgalom lebonyolítását támogató 
3-as villamosvonallal, illetve a városon átmenő 
forgalom csökkentését keleti elkerülő úttal tervezi 
kezelni.

A fejlesztések része az is, hogy a Debrecen 
környéki települések elérése érdekében elővá-
rosi vasúti rendszer alakuljon ki Hajdúböször-
mény, Hajdúszoboszló, Balmazújváros, valamint 
Mikepércs irányába. A regionális centrum szerep 
erősítése érdekében további vasútforgalmi fej-
lesztés szükséges Debrecen és Nagyvárad között. 
Emellett a repülőtér további fejlesztése is része a 
programnak.
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O STRATÉGIAI együttműködésről kötött megállapo-
dást a Debreceni Szakképzési Centrum és a Deufol. 
Ahogy Papp László polgármester fogalmazott: a 
munkaerőpiaci versenyt Debrecennek az iskolapadban 
kell megnyernie, ezért fontos, hogy az oktatás lépést 
tartson a város gazdaságának dinamikus fejlődésé-
vel. Hámori Éva Judit, a DSzC főigazgatója jelezte: 
a Deufol–DSzC-megállapodás három képzési terü-
leten – faipar, logisztika, informatika – öt debreceni 
szakképző iskolát, illetve technikumot érint. Mint 
Tirpák Zsolt, a DSzC kancellárja nyilatkozta: „2015 óta 
a szakképzés követi a gazdasági változásokat; a gaz-
dasági növekedéshez biztosítania kell a jól felkészült 
szakembereket. Az együttműködés a Deufollal kiterjed 
az oktatók továbbképzésére és a tananyagtartalom 
összehangolására is.”

O ASZFALTOZÁS. A Csapókertben és a Gerébytelepen 
is javában tartanak az útfejlesztések. Elkészült a 
Keresszegi utca korszerűsítése, közben megkezdték 
a Honti utca burkolatcseréjét is, a Kertségi Fejlesz-
tési és a Debrecen 2030 program részeként. „A 32 
millió forintos útfejlesztésen túl a szomszédos vasúti 
fővonal tervezett korszerűsítése során zajvédő falakra 
is szükség lesz” – nyilatkozta a helyszínen Tasó László 
országgyűlési képviselő. Mint mondta: más típusú 
járművek fognak rajta közlekedni, ettől függetlenül 
még komoly zajterheléssel fog járni, és itt meg kell 
építeni azokat a védőfalakat, amelyekre szükség van 
mindenhol, ahol ilyen típusú a közlekedési mód.

O ÁTADTÁK a felújított Pallagi úti sétányt – külön-
böző élményelemek, térkőbe épített lámpák, párásító 
berendezések várják az erre járókat. Megújult a II. Já-
nos Pál pápa tér is; ott a sétálóövezet bővült. „Komp-
lex munka zajlott itt, hiszen a villamosközeledés is 
szünetelt; a vágányoknak az átjáróval összefüggő 
megújítása is része volt a programnak” – hallhattuk 
Papp László polgármestert az átadón. Ahogy Kósa La-
jos országgyűlési képviselő nyilatkozta: a koronavírus-
járvány a legjobban a turizmus- és vendéglátószek-
tort sújtotta, ami 2019-ben még a GDP 13 százalékát 
adta. A járvány idején ez a felére esett vissza.  
A politikus szerint a hasonló projektek hozzájárulnak 
az ágazat talpra állásához.

Új KULTURÁLIS koncepció
Átalakul Debrecen kulturális élete; a város 
közgyűlése júliusi ülésén elfogadta az új kon-
cepciót. Az új működési modell segítségével az 
ígéretek szerint magasabb szintű és színesebb 
programkínálat jellemezheti majd Debrecent.

Az eddig Latinovits Színházként emlegetett, 
új, befejezés alatt álló teátrum a Csokonai 
Fórum nevet kapja.

A színháznak két nagy egysége lesz, a 
kamaraszínház, amely Latinovits Zoltán nevét 
venné fel, míg a stúdiószínház Kóti Árpád 
nevét viseli majd. A Nagyerdei Szabadtéri Szín-
pad a Csokonai Színház irányítása alá kerül. 
A Csokonai Színház működteti majd a Cso-
konai Kiadót. A DMK Kossuth utcai közösségi 
tere Csokonai Irodalmi Labor néven működik 
tovább, a pódiumterem Szabó Magda nevét 
veszi fel.

A Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és 
Folklórfesztivál átkerül a Kodály Filharmóniá-
hoz. Létrehozzák a zenei főigazgatói pozíciót, 
amelyet a Kodály Filharmónia vezetője tölt be, 
illetve létrejön a Debreceni Zenei Tanács is. 

A turisztikai feladatokat visszaintegrálják a 
Főnixbe, a Debreceni Turisztikai Ügynökség a 
jövőben nem különálló egységként, hanem a 
Főnix egy divíziójaként végzi majd a munkáját.

Bizonyos feladatokat a Főnixtől a DEMKI 
kap meg, elsősorban állami és egyházi, vallási 
ünnepek, rendezvények megszervezését. Ehhez 
kapcsolódóan a Főnix Rendezvényszervező 
eddigi igazgatója, Bódor Edit a polgármesteri 
kabinethez csatlakozik, s felügyeli ezeknek a 
rendezvényeknek a megvalósítását.

A Főnix élére Mészáros Réka kulturális 
menedzser és közgazdász szakember érkezik 
szeptember 16-ától. A Modem irányítását 
a kurátorként és művészettörténészként is 
országosan elismert szakember, Vizi Katalin 
vette át július 1-jétől. 

O ÖNÁLLÓ JOBBRA KANYARODÓ sáv gyorsítja az 
áthaladást a Vágóhíd és a Hajnal utca kereszteződé-
sében. A fejlesztés részleteiről tartott tájékoztatón 
Papp László úgy fogalmazott, rendkívül hasznos 
fejlesztés műszaki átadása történt meg itt, a keleti 
városrész közlekedésének javítása szempontjából: jól 
látható, hogy a reggeli és délutáni csúcsban is nagyon 
sokat jelent a Vágóhíd utca irányából a keleti város-
rész felől érkezők számára. 
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O KÉT ÚJ CSOMÓPONT segíti majd Debrecen meg-
közelítését az M35-ös autópályáról. A józsai autópá-
lya-csomópont az M35 autópálya 32-34 kilométer-
szelvénye között épül meg, és a tervezett Debreceni 
Észak-nyugati Gazdasági Övezet északról való megkö-
zelítését szolgálja.

Papp László polgármester a helyszíni sajtóesemé-
nyen hangsúlyozta, az elmúlt 3 évben két nagy ipari 
terület létesült Debrecen infrastrukturális hálózatán 
belül. „Az ide települt gyárak és vállalkozások emberek 
ezreinek biztosítanak munkalehetőséget. Éppen ezért a 
Debrecen 2030 program keretén belül kiemelt szerepet 
biztosítunk a megyeszékhelyet érintő gyorshálózati 
útfejlesztéseknek, ezen belül pedig az említett két 
csomópont építésének. Célunk az európai tranzitforga-
lom dinamikus levezetése és az ingázó, helyi lakosság 
zavartalan kiszolgálása.”

Kósa Lajos országgyűlési képviselő pedig úgy 
fogalmazott: „régi hiányt pótol ez a beruházás, de nem 
szabad elfeledkeznünk arról, hogy van még több tenni-
való is, hiszen a debreceni gazdaság nagyon dinami-
kusan fejlődik, és emiatt szükség van közútfejlesztési 
beruházásokra.”

O SZÉPÜLNEK A JÁTSZÓTEREK, épül a futópálya: jól 
halad a Zöld Város Program a Tócóvölgyben, ahol 469 
millió forintot fordít az önkormányzat a fejlesztésekre. 
Összesen 83 ezer négyzetméteren végeznek felújítási 
munkákat, 31 ezer négyzetméteren megújul a zöld 
felület, csaknem 150 fát és több mint ezer cserjét 
ültetnek majd. A helyszíni bejáráson Pósán László, 
országgyűlési képviselő kitért arra is: a Zöld Város 
Program elemei hozzájárulnak ahhoz, hogy minél 
élhetőbb környezetet alakítsanak ki a Debrecenben 
élők számára.

O LETETTÉK az Office Bay Irodaház alapkövét Deb-
recenben; több százan dolgoznak majd itt. A négyezer 
négyzetméteres irodaházat a Xanga Cégcsoport építi 
kétmilliárd forintból. A beruházás a repülőtérre betele-
pülő szolgáltatások részére nyújt telephelyet.

O VÁROSKÁRTYA. Bővülnek a Debrecen Városkár-
tyához kapcsolódó szolgáltatások. Az erről tartott 
tájékoztatón Széles Diána alpolgármester rámutatott: 
„Azt szeretnénk elérni, hogy a debrecenieknek jó legyen 
Debrecenben élni, és ők legyenek az elsők a városban.” 
– Mint mondta, eddig 16 ezren váltották ki a kártyát, a 
tulajdonosok jelenleg 28 egységnél kaphatnak kedvez-
ményeket, de az elfogadóhelyek száma folyamatosan 
bővül. „Nagy öröm számunkra, hogy a városkártyánál 
a város minőségét meg tudjuk mutatni, és a debre-
cenieknek tudunk ebből kedvezményt adni.” Mint az 
alpolgármester jelezte, a városkártyát elfogadó helyek 
bejáratánál egy jól látható matricát is elhelyeznek.

O ÚJ CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ rendszer kiépítését 
kezdték el a Cinege és Fülemüle utcán. A fejlesztés  
22 millió forintos önkormányzati forrásból valósul meg, 
a kertségi fejlesztések részeként. „Azt a célt tűztük ki, 
hogy olyan infrastrukturális beruházásokkal javítjuk 
a kertségben lakók életminőségét, amelyeket ők is 
szeretnének előmozdítani. Ez is egy ilyen beruházás – 
nyilatkozta Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő. 
A munka várhatóan nyár végére készül el. 

O FEJLŐDIK A VÁROS. „Debrecen elmúlt időszakban 
tapasztalt jelentős gazdasági fejlődése több tényezőre 
vezethető vissza. Egyrészt kiemelném a kormány beru-
házásösztönző politikáját, mely versenyképes beru-
házási környezetet teremt. Másrészt nagy jelentősége 
van a város és a régió kiváló infrastruktúrájának, köz-
lekedési adottságainak, illetve a nagy hagyományok-
kal és jelentős kapacitással rendelkező oktatásnak, 
képzési lehetőségeknek.” Barcsa Lajos alpolgármester 
fogalmazott így a WHC Csoport ünnepélyes irodaavató 
rendezvényén. Városunkban a HR-szolgáltató vállalat 
már a kilencedik irodáját nyitotta meg.

O ÚJ ÜZEMCSARNOKKAL és a legkorszerűbb gé-
pekkel bővült a csaknem 400 főt foglalkoztató Alföldi 
Nyomda, ahol – a fejlesztéseknek köszönhetően – 
immár dupla annyi könyvet tudnak gyártani. Magyar-
országon évente tizenhárommillió tankönyvet állítanak 
elő; ebből tízmillió itt, az Alföldi Nyomdában készül.

O ÚJ HELYEN működik tovább a Sürgősségi Klinika. 
A betegellátó tevékenység a volt 1. számú Sebészeti 
Klinika épületében folytatódik június 25-étől. 
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O ELKEZDŐDÖTT a munka a Nyíl utca és a Hadházi 
úti kereszteződésében. 12 ezer négyzetméteren, 454 
méter hosszan újul meg a burkolat; a munkák jövő 
május végéig tartanak. Napi húszezer autó halad át 
ezen a csomóponton; a fejlesztéstől a kereszteződés 
áteresztő képességének növekedését várják – tájékoz-
tatott Papp László polgármester, aki a közlekedők tü-
relmét kéri. A Nyíl utca és a Hadházi út találkozásánál 
nagy lámpás kereszteződés lesz, a Bem tér és a Füredi 
út kereszteződésében pedig olyan csomópont, ahol a 
jobbrázás minden ágon külön sávot kap, megkönnyítve 
ezzel az áthaladást.

O 38 ÚJ PARKOLÓT alakítanak ki a Tócóskert téren. 
A városrészben az elmúlt időszakban megduplázódott 
az autók száma, így szinte maximális kihasználtsággal 
működnek az itteni parkolók. A beruházás – a tervek 
szerint – legkésőbb augusztus végére készül el.

O EGYÉVES a Vénkerti Közösségi Kert, ahol a környé-
ken élők konyhakerti növényeket termesztenek, s mely 
nemrég egy országos pályázaton is elismerést szer-
zett. A pozitív visszajelzések miatt hamarosan más 
lakótelepeken is létesítenek ehhez hasonló közösségi 
tereket.

O ZÁRVA LESZ lesz az egyik sáv a 48-as főút 
debreceni szakaszának a végén. Az Olimpia fasortól a 
városhatárig, 700 méteren, októberig tart a félpályás 
útlezárás.

O MEGÚJÍTJÁK az Aquaticum Termálfürdő kupoláit. 
Teljesen lecserélik a tető régi, elöregedett külső burko-
latát, emellett megújul a szerkezet és a hőszigetelés 
is. A fejlesztés nyomán – a hét évvel ezelőtti belső 
korszerűsítéssel együtt – megvalósul a termálfürdő 
teljes felújítása. 

O ÚJ KERÉKPÁRUTAT építettek Debrecen belváro-
sában. Az új szakaszokon egészen a Panoráma útig 
tekerhetünk majd. Összesen nyolc kilométer kerékpár-
út épül több beruházásban a keleti városrészben, ezzel 
tíz százalékkal nő Debrecen 80 kilométeres kerékpár-
út-hálózata 2022 nyarára.

TANSZERADOMÁNYOKAT vár a Debreceni Karitatív 
Testület. A kezdeményezéshez csatlakoztak a DVSC 
kézilabdázói és focistái, a város pedig másfél millió 
forinttal járult hozzá. Három debreceni bevásárló-
központban – a Kishatár úti Auchan és a Kishegyesi 
úti Tesco áruházakban, valamint a Füredi úti Malom-
parkban – várják a felajánlásokat augusztus 22-éig. 
A gyűjtőpontokon minden olyan tanszert szívesen 
fogadnak, ami hasznos lehet az iskolakezdés során.

O ÚJABB RANGOS ELISMERÉSBEN részesült 
Debrecen: az Emerging Europe versenyén a vizsgált 
8 kategóriából 3 helyen is kimagasló eredményt ért 
el. A felmérésben – egyedüli magyar városként – a 
gazdasági potenciál kategóriában a harmadik helyen 
végzett. A helyi támogatói környezet kategóriájában 
szintén a dobogó harmadik fokára állhatott, míg az 
üzleti környezet kategóriában a hatodik helyezést érte 
el. Debrecen mutatta a legnagyobb előrelépést az 
előző évhez képest: a 27. helyről a 19. helyre jött előre. 
Sajtótájékoztatóján Barcsa Lajos alpolgármester azt 
nyilatkozta: Debrecen neve egyre ismertebb a nemzet-
közi színtéren is, ez pedig elismerése a város mun-
kájának. Póser Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője 
pedig úgy fogalmazott: a gazdaság erősítése fontos a 
város számára, hiszen ettől lesznek jobb állások, így 
növekszik a megtartó erő. 

O KONCERTEK A MOZIBAN. A Delta mozi a város 
egyik ikonikus tere. Ezután gyakoriak lesznek itt a fel-
lépések, mert a tervek szerint évente 20-30 koncertet 
tartanak majd a többfunkciós térben. A mozit  
8,8 millió forintos pályázati forrásból újította fel a 
város – és a tervek szerint – középiskolás csoportok, 
zenekarok számára biztosítanak bemutatkozási lehe-
tőséget úgy, hogy közben a mozi funkció is megmarad 
– elsősorban iskolások számára vetítenek majd isme-
retterjesztő és kötelező olvasmányok megfilmesített 
változatait. Ahogy sajtótájékoztatóján Puskás István 
alpolgármester felidézte: „Debrecenben már több mint 
50 éve van jelen a könnyűzene, a fiatalok számára 
pedig különösen fontos. Tehát ha az ő életüket, az ő 
kulturális szokásaikat, kulturális életüket kívánjuk tá-
mogatni, segíteni, akkor a könnyűzene erre egy nagyon 
fontos pont. A város számára fontos a könnyűzene, 
Debrecenben működik az ország első vidéki Hangfog-
laló pontja, és a város a Rocksuli működését is támo-
gatja. Emellett jelenleg is zajlik a Zenedoboz-pályázat.
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Tóth Szabolcsot gyerekkora óta érdekli a közlekedés 
világa. Közgazdászként szerzett diplomát a Debreceni 
Egyetemen, PhD-ját a városi közlekedés fenntart-
hatósági és gazdasági kérdéseiről írja. Pályáját a 
flottaértékesítés világában kezdte, majd a gépjármű-
lízing-üzletágban dolgozott regionális, illetve üzletági 
igazgatóként. 2010-ben került a DKV Debreceni Köz-
lekedési Zrt. kötelékébe, ahol kontrollingvezető, majd 
2013-tól gazdasági igazgató volt. Idén augusztusban a 
cég vezérigazgatójának nevezték ki.

Új vezérigazgató 
a DKV Zrt. élén

Mindig érdekelték a járművek? 
Édesanyám a Volánnál dolgozott gazdasági vonalon, 
a pénzügyi osztályon, édesapám a MÁV-nál járműve-
zetőként: így már gyerekkoromban ott volt előttem az 
autóbuszos és a kötött pályás közlekedés világa. Mivel 
itt nőttem fel a vasút mellett, valamilyen szinten mindig 
kapcsolatban voltam ezzel a területtel. Gyerekként 
buszoztunk, villamosoztunk; természetes volt, hogy a 
közösségi közlekedés eszközeit használjuk – az autó csak 
hétvégén került elő. A technikai sportok világa is vonzott: 

Intézze ügyeit online, váltson e-számlára! 

A portál használatának további előnyei:
• mérőállás bejelentés
• bankkártyás befizetés
• emlékeztetők beállítása

www.debreceni-vizmu.hu
www.zafirportal.hu

Felejtse el a papír alapú számlát, válassza a 
biztonságos, érintésmentes, praktikus,  
díjmentes, környezetbarát e-számlát!  
Sorban állás, várakozás helyett regisztráljon a 

Zafír Portálra!
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14 éves korom óta motorozok, 17 éves korom óta 
vezetek, én magam is versenyeztem navigátorként. Ha 
lehetőségem van rá, akkor szívesen megyek rallyverse-
nyekre; legutóbb pedig a Forma 1-en jártam. 

Több mint tíz éve dolgozik a DKV kötelékében; volt 
ideje megismernie a közösségi közlekedés világát. 
Miért nehéz terület ez?
Közszolgáltatásról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az 
utazó közönség elég szerteágazó igényeinek kell meg-
felelnünk nap mint nap. Ennek ellenére arra törekszünk, 
hogy – az egyéni közlekedéssel szemben – egyre többen 
vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Hiszen a közösségi 
közlekedésnek nagyon sok előnye van: nincs szükség 
kezdeti beruházásra, az utas számára nincs fenntartási 
és üzemeltetési költség, és nem viseli az ebből eredő 
kockázatokat sem. Hátránya, hogy van egy kötött menet-
rendje, amihez alkalmazkodni kell. Az egyéni közlekedés-
ben ez nincs meg. Az emberek a kényelem miatt gyakran 
az egyéni közlekedési formát választják, mert rohannak, 
egyre több mindent szeretnének belezsúfolni egy-egy 
napba. Ha azt akarjuk, hogy a városunk élhető legyen, 
akkor a lakosság nagy részének a közösségi közlekedés 
irányába kell újra fordulnia. 

Lehet nyereségesen, támogatás nélkül üzemeltetni 
egy ilyen szolgáltatást nyújtó céget?
A kérdésre a rövid válasz: nem. Ahhoz, hogy a közösségi 
közlekedés versenyképes legyen az egyéni közlekedés-
sel szemben, folyamatosan fejleszteni kell. Öröm az, 
ha a fejlesztések bármilyen forrásból, támogatásból 
meg tudnak valósulni, de az még csak az egyik része a 
finanszírozásnak: a közösségi közlekedést működtetni is 
kell, ami pénzbe kerül. Az üzemeltetés költségét viszont 
teljes egészében nem terheljük rá az utasra, mert akkor 
nagyon magas áron kellene értékesíteni a jegyeket, 
bérleteket. A közfeladat ellátásához önkormányzati és 
állami szerepvállalásra, támogatásra van szükség.

A helyi közösségi közlekedésnek városstratégiai 
szerepe is van. Mindamellett, hogy segítségével a deb-
receniek elérik úti céljukat, fontos szerepe van azokban 
a gazdasági kérdésekben, amikor egy cég Debrecent 
választja telephelyéül. Az élhető város megteremtéséhez 
is lényeges szempont az, hogy – a közösségi közlekedés-
sel utazva – kisebb mértékben terheljük környezetünket, 
elkerülhetjük a közlekedési dugókat. Célunk az, hogy 
lerövidítsük az eljutási időket is, amire a legalkalmasabb 
mód a kötött pályás közlekedés.  Ennek a fejlesztésé-
re törekszünk Debrecenben is. A jövő útja a közösségi 
közlekedés további fejlesztése a fenntarthatóság és a 
hatékonyság érdekében, javítani kell – többek között – a 
szolgáltatás minőségét és elérhetőségét, a menetrend 
racionalizálását, az elővárosi vagy akár a városon belüli 
vasúti közlekedés lehetőségeit is figyelembe véve.  

A DKV miben más, mint a többi hasonló cég? 
A legnagyobb különbség a fővárosi közösségi közleke-

déssel szemben van. Míg a fővárosban a szolgáltatás 
mögött jelentős az állami szerepvállalás, addig a vidéki 
nagyvárosokban az önkormányzatok felelősek az ellá-
tásért. A debrecenihez hasonló összetételű közösségi 
közlekedés összesen három vidéki városban van. Debre-
cen mellett Miskolcon és Szegeden szállítanak utasokat 
autóbuszok, villamosok és trolibuszok is. Szegeden az 
autóbuszos és a kötött pályás közlekedés üzemeltetését 
más-más szolgáltató végzi, így Miskolc az a város, amely 
az utazásszámokban és a futásteljesítmények terén 
hasonlít városunkhoz. Debrecenben az elmúlt húsz év 
az innováció jegyében telt el; a jövő sem szólhat másról, 
tovább kell fejlődni. Nagyon sok feladat áll előttünk, 
nagyon sok tervünk van, gondolok itt például a 3-as 
villamosvonal építésére is. Az elmúlt években a DKV Zrt. 
jelentős előrelépéseket ért el mind az infrastruktúra, 
mind a járművek terén, de említhetem az értékesítési 
rendszereinket vagy a szolgáltatásaink elérhetőségét 
is. Az infrastruktúra korszerűsítése azonban továbbra is 
nagyon fontos feladat, hiszen korosodnak a trolibuszaink, 
de az új villamosaink is hét és fél évesek már, amelyek 
karbantartása további forrásokat igényel. Azt azonban 
szeretném leszögezni, hogy – az elért eredmények és 
az előttünk álló feladatok mellett – Debrecen közösségi 
közlekedése a magyarországi városok sorában az élme-
zőnybe tartozik. 

Nagy Attila húsz év után köszönt el a vállalattól. 
Milyen érzésekkel vette át a helyét?
Tíz éve vagyok a társaságnál; tíz éven át napi szinten 
dolgoztam vele. Beleláthattam abba, ahogy a vállalatot 
irányította. Azt gondolom, ez a tíz év elegendő volt arra, 
hogy nagyon sok mindent megtanuljak tőle. Láttam azt 
is, melyek azok a területek, amelyekkel – jobban odafi-
gyelve – kiemelten kell foglalkozni. Meg kell felelnünk az 
utasoknak, de a saját dolgozóinknak és – nem utolsó-
sorban – a tulajdonosi és a városvezetői elvárásoknak is. 
Ezekben a dimenziókban mozogni nem könnyű feladat, 
de az elmúlt tíz év segített erre felkészülni. 

Milyennek látja a városi közlekedés jövőjét?
A DKV hosszú távú stratégiájában a város elképzelései-
vel, a városvezetés stratégiájával párhuzamosan lefek-
tettük azokat a mérföldköveket, amelyeket szeretnénk 
elérni. Ilyen a 3-as villamos megépítése, a Zöldbusz-pro-
jekt, az autóbusz-járműpark fokozatos cseréje, a Smart 
City-elgondolások, a mikromobilitási megoldások, vagy 
akár a kerékpármegosztó rendszerek bevezetése. Ugyan-
akkor látni kell azt, hogy a város közlekedését nemcsak 
az itt élő kétszázezer lakos jelenti, hanem az agglo-
merációból beutazók is, akik munka, tanulás és egyéb 
szolgáltatások, illetve lehetőségek miatt érkeznek ide. 
Elkerülhetetlen, hogy közlekedési decentrumokat – azaz 
átszállási csomópontokat – hozzunk létre a város külön-
böző külső pontjain, és ezzel is a közösségi közlekedés 
irányába tereljük a jelenleg még az egyéni közlekedést 
választó leendő utasainkat.
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Debreceni 
Virágkarnevál 

Augusztus 
12–22.

Debreceni Virágkarnevál 
Augusztus 12–22.

Különösen praktikus szobanövények, 
mivel csak kevés gondoskodást 
igényelnek, és bármely otthon 
tökéletes díszeivé válhatnak! A kiállítás 
és vásár naponta 9 és 19 óra között 
ingyenesen látható augusztus 18. 
és 22. között a Kölcsey Központ 
nyitvatartási idejében.

Cseh sörterasz
Tíz éve jött, látott és meggyőzött sok 
embert Debrecenben a cseh sör. Azóta 
sok minden változott, de egy nem: 
a cseh sör – valamint a debreceni 
rendezvény népszerűsége, mely ezt 
a remek italt állítja középpontba. 
Idén augusztus 13. és 21. között a 
Nagyerdei parkban várja a közönséget 
a Cseh sörterasz.

augusztus 17., kedd
20.30 (esőnap: augusztus 18. 20.30), 
Kossuth tér
Erkel Ferenc: Bánk bán (Co-Opera-
produkció). Opera három felvonásban, 
két szünettel, a Kossuth-díjas 
Vidnyánszky Attila 2020-as 
rendezésében. Közreműködik a Kodály 
Filharmonikusok Debrecen, a Csokonai 
Színház énekkara, a Győri Nemzeti 
Színház tánckara és a Bánk bán 2020 
tánckara.

Várak és erődtemplomok
A debreceni művész, Potyók 
Tamás célja az anyaországban, a 
Kárpát-medencében és a világban 
megerősíteni a magyarság nemzeti 
identitását, országhatárok feletti 
összetartozásának tudatát, reagálni 
a nemzeti identitást érintő jelenkori 
globális kihívásokra. Kiállítása 
szeptember 3-áig naponta 9 és 19 óra 
között ingyenesen látható a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében, 
nyitvatartási időben.

Sajtófotók
Az idei sajtófotó-tárlat ezúttal szabad 
téren, a Csapó utcai sétálóövezetben, 
a virágpiac előtt látható, augusztus 18. 
és 22. között.

Szomjazóművészek 
A kaktuszok és pozsgások évmilliók 
alkalmazkodóképességének csodái. 

Playmobil
Betekintést nyerhetnek a gyerekek 
(és természetesen az idősebbek is) a 
playmobil iskola, óvoda, állatklinika, 
parti őrség, állatkert, vízi mentők, 
űrutazók életébe! Tündérek, sellők, 
lovagok, sárkányok, dínók, kalózok és 
megannyi mesehős vár ránk ezen a 
díjtalanul látogatható kiállításon! 

Augusztus 13., péntek 
20 óra (esőnap: augusztus 14.,  
20 óra) Kossuth tér
Csíksomlyói passió a Nemzeti 
Színház és a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes előadásában.

Augusztus 15., vasárnap 
20.30, Kossuth tér
Klasszikusok Éjszakája. A Cziffra 
György-emlékév és a Kodály 
Filharmónia Debrecen közös 
hangversenye. 

22.15 
A Kodály Kórus Debrecen 
ingyenes koncertje az 
Emlékkertben.
22.45 
Belvárosi szerenád – 
megszólalnak a belváros teraszai, 
terei. Ingyenes program
23.15 
Egy kis éji zene. Mozart: G-dúr 
szerenád a Dósa nádor téren
Ingyenes program

Augusztus 19., csütörtök
20.00 Kossuth tér
Magyar menyegző
A Kárpát-medence legszebb lakodalmi 
szokásai, viseletei és autentikus 
táncai egyfelvonásos táncjátékba 
szerkesztve, 200 táncos és zenész 
részvételével, a város főterén.
Közreműködnek: Angyalföldi Vadrózsa 
Táncegyüttes, Bartina Táncegyüttes, 

Szent István keresztény hagyatéka
A magyar gyökerekkel rendelkező 
kárpátaljai ruszin festőművész, 
Kovách Anton három év alatt járta 
végig a történelmi Magyarország 64 
vármegyéjét. Kiállítása szeptember 
3-áig naponta 9 és 19 óra között 
ingyenesen látogatható a Kölcsey 
Központ körfolyosóján, nyitvatartási 
időben.
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RÉGI VÁROSHÁZA UDVARA

Augusztus 12., csütörtök, 
21.30 (esőnap: augusztus 15., 
22.30)
Bartók Béla: A kékszakállú herceg 
vára (Co-Opera-produkció). 

augusztus 14., szombat,  
19. óra (esőnap: augusztus  
16., 19 óra)
Klasszikusok magyarul – Utazás 
a dalok világában Boncsér 
Gergellyel (Operettissima-
produkció) 

augusztus 18., szerda, 19 óra
Jávorkai Brothers: A virtuózitás 
titka – Teufelsgeiger.
operaparafrázisok. 
(Operettissima-produkció). 

augusztus 19., csütörtök,  
19 óra
Virtuózok Kamaraegyüttes: 
Operaparafrázisok. (Co-Opera- és 
Virtuózok-produkció)

BELVÁROSI ZENÉS ESTÉK

Augusztus 13. és 21. között nyolc 
estén át igazi zenei csemegékkel 
találkozhatnak a Dósa nádor térre 
kilátogatók. A tavaly megújult tér 
egyedi hangulatát – a koncertek 
mellett – fényjáték is színesíti 
majd hat estén át.

augusztus 13., 18 óra: Ötödik 
Évszak zenekar
augusztus 14., 18 óra: 
FruzsikáS-koncert
augusztus 15., 23.15: Kis éji 
zene a Kodály Filharmonikusok 
művészeinek előadásában
augusztus 16., 18 óra: 
Muzsikás-koncert. A magyar 
népzene nemzetközileg is ismert 
állócsillaga városunkban.
augusztus 17., 18 óra: Fusio 
Group
augusztus 18., 18 óra: Bordó 
Sárkány Régizene Rend.
augusztus 19., 18 óra: 
Debrecen Big Band
augusztus 21., 18 óra: Lituus 
Rézfúvós Együttes

Debreceni Népi Együttes, Forrás 
Táncegyüttes, Jászság Népi Együttes, 
Nyírség Táncegyüttes, Tököli Délszláv 
Táncegyüttes. Zenekarok: Szalonna és 
Bandája, Zagyva Banda, RitMusa és a 
Ternecsejhája. Vőfélyek: Farkas László, 
Farkas Regő, Gyönyörű Zsigmond, 
Sikentáncz Szilveszter

augusztus 20., péntek
20.30 Kossuth tér
Hungarikum Gálakoncert (Ope-
rettissima-produkció). A látványos, 
nagyszabású koncert nemzeti 
értékeinket, tradícióinkat, büsz-
keségeinket mutatja be – sztár 
fellépőkkel. A hangverseny a népzene, 
az operett, az opera és a magyar 
nóta köré épül, és vezet végig több 
mint ezeréves kultúránk történelmén. 
Közreműködők: Rost Andrea, Haja 
Zsolt, Bangó Margit, Kállay Bori, 
Oszvald Marika, Szendy Szilvi, Laki 
Péter, Jávorkai Brothers, Vadász 
Károly és Zenekara, a Magyar Állami 
Népi Együttes táncosai, Táncverzum 
Balettkar, Kodály Filharmonikusok. 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

augusztus 16–21. minden este 
sötétedéstől éjfélig a Dósa nádor téren 
fényjáték várja a közönséget.

PROGRAMOK A NAGYERDEI 
SZABADTÉRI SZÍNPADON

augusztus 12., 20 óra: Kolozsvári 
Piactéren (kísérőprogram: 10 órától 
bemutatkozik a jubileumát ünneplő 
Hagyományok Háza)

augusztus 13., 20 óra (esőhelyszín: 
Kölcsey Központ Nagyterem): Aranyosi 
Péter és Vida Péter: Miskolci gyökerek

augusztus 15., 20. óra (esőhelyszín: 
Kölcsey Központ Nagyterem): 
Katonazene újratöltve. A Debrecen 
Helyőrség zenekar koncertje.  
A rendezvény látogatása díjtalan,  
de regisztrációhoz kötött!
Regisztrációs karszalagok korlátozott 
számban a Kölcsey Központ 
információs pultjánál vehetők át 8 és 
16 óra között. 

augusztus 16., 20 óra (esőhelyszín: 
Kölcsey Központ Nagyterem)
Rost Andrea feat. Hot Jazz Band. Ma 
éjjel táncolnék

augusztus 17., 18.30 (esőhelyszín: 
Kölcsey Központ Nagyterem)
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiája – Kodály Zoltán Ifjúsági 
Világzenekar Koncertje. Vezényel: 
Vásáry Tamás és Bolyki Zoltán.  
A rendezvény látogatása díjtalan,  
de regisztrációhoz kötött! Regisztrációs 
karszalagok korlátozott számban a 
Kölcsey Központ információs pultjánál 
vehetők át 8 és 16 óra között.

Augusztus 18., 20 óra (esőnap: 
augusztus 19.): Havasi Balázs Pure 
Piano-koncert.

augusztus 20., 18.30 (esőhelyszín: 
Kölcsey Központ Nagyterem)
Csík zenekar koncertje. Vendég: Grecsó 
Krisztián és Vecsei H. Miklós. 

augusztus 21., 20 óra (esőhelyszín: 
Kölcsey Központ Nagyterem)
NYÁR ESTI VALCEREMÓNIA
Nyár esti valceremónia. Közreműködik: 
Gájer Bálint és a Debrecen Big Band. 
A rendezvény látogatása díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött! Regisztráció a 
Valcer Tánstúdió Debrecennél.
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Galiba GYERMEKfesztivál
16.30 Galiba-vigadalom – Bíró Imre és zenekara
17.00 Debreceni Zenede – térzenei koncert
17.30 DEAC tornaszakosztály sportbemutatója
18.00 All-Round Force Tánc Stúdió

augusztus 19.
14.00 Tűzoltóság – Hogyan oltsunk szakszerű-
en tüzet? – Füstsátor
14.30 Kenguru TSE Debrecen bemutató
15.00–18:00 Magyar Szablyavívó Iskola 
sportbemutatója, Wing tsun Kungfu-bemutató 
a dombtetőn
15.00 Kökény Matyi – Az Ort-Iki Báb- és Utca-
színház előadása
15.30 Lovagi torna
16.00 Piruett Tánc Stúdió
16.30 Galiba-vigadalom – Bíró Imre és zenekara
16.30 Fórum Debrecen – Divatbemutató
17.30 Galiba Társulat – Vásári komédia, avagy 
#sírvaröhögés egy felvonásban
18.00 Lovagi torna

9.30 All-Round Force 
10.00–14.00: Mit játsszunk? – Könnyed társasjá-
tékok az egész családnak
10.00 Népmese és szépen szóló muzsika
11.00 Cirkusz Minimusz – A Vojtina előadása
12.00 All-Round Force Tánc Stúdió
12.30 Szupersztár Mazsorett és Tánc Egyesület
13.30 Happy-Time Tánciskola
14.30 Amirah Hastánc és Mozgás Stúdió
15.00 Lovagi torna
15.30 Kalandozás a hangszerek csodálatos bi-
rodalmában – Trio Consort interaktív koncertje
16.00 Lövészbajnokság a KRESZ-pályán
16.30 Csodakutya Alapítvány
16.30 Fórum Debrecen – Divatbemutató
17.00 Táncház – Bíró Imre és zenekara és a 
Debreceni Népi Együttes közreműködésével
17.30 Ilyen is lehetne: Ludas Matyi hasonmás-
találkozó a Ludas Matyi-szobor körül – „Matyi-
próbákkal” tűzdelve
18.00 Lovagi torna

augusztus 20. 
9.00 Europe Direct – Játék a szabadban
9.00 Virágkarneváli dekor közösségi díszítése
9.00 Íjászat, kürt- és táltosdob-bemutató a 
KRESZ-pályán
9.30 Happy Time Tánciskola 
10.00 Piros lábos – Játszóház a nosztalgia 
jegyében 
10.00 Népmese és szépen szóló muzsika
11.00 Garagulya Gólyalábas Csámborgó 
Komédiái
12.00 Lovagi torna
12.30 Garagulya Gólyalábas Betyár parádé 
című előadása a dombtetőn
14.00 Hawaii táncok
14.00–18.00 Mit játsszunk? – Könnyed társasjá-
tékok az egész családnak (logó)
14.30 Lovagi torna
15.00 DuoTrio Utcaszínház – Vásári attrakciók
16.00 Claudia’s Angels légtornász bemutatója 
az Elvarázsolt Kastély mellett
16.30 Zumba-élmény mindenkinek
17.30 Háry János című előadása dombte-
tőn a Zimberi Banda Csárda, Muri Felnőtt 
Színjátszók, Dimitrijifja Gyermekszínjátszó és 
Bábcsoport közreműködésével

augusztus 21. 
9.00–12.00 Magyar Szablyavívó Iskola sport-
bemutatója, Wing tsun Kungfu-bemutató a 
dombtetőn

augusztus 22.
9.30–12.00 Galiba-rally – modellautók a 
KRESZ-pályán
10.00 Interaktív, zenés mese tehetséges 
fiatalok közreműködésével
10.30 Happy-Time Tánciskola 
11.00 Vásári attrakciók – Az Ort-Iki Báb- és 
Utcaszínház előadása
11.30 Szupersztár Mazsorett és Tánc 
Egyesület

Galiba-gasztro:
A gasztronómiai teraszon egész héten 
megkóstolhatod a Galiba ihlette tepertős ke-
nyérlángost, a PICK szalámis kenyérlángost, a 
debreceni páros kolbászt, szomjadat oldhatod 
gyermekfröccsel, szörpivel, és limonádéval. 
Augusztus 20–21-én bográcsban főzünk Galiba 
gulyáslevest.

Öt nap, öt karika – OLIMPA:
Az olimpiai sportágak népszerűsítése céljából 
vendég lesz a Békessy Béla Vívócentrum, 
a DEAC tornaszakosztálya, a Debreceni 
Labdarúgó Akadémia, a Debreceni Lövészsuli, 
a Debreceni Vízilabda Sportegyesület, a DHSE 
Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztály, 
valamint a Magyar Szablyavívó Iskola

A Galiba Gyermekfesztivál idején a Vidámparkba 
a belépés ingyenes.

Debreceni 
Virágkarnevál 

Augusztus 
12–22.

A Debreceni Virágkarnevál „utánpótlás-nevelő” 
programja, az idén 10. alkalommal megren-
dezett gyermekfesztivál fő témája a nemzeti 
értékek és azok átörökítése hagyományos és 
modern formában, valamint a minőségi mozgást 
népszerűsítő olimpiai sportágak. Idén augusztus 
15–22. között a Nagyerdei Kultúrparkban nagyon 
sokféle programmal várja a közönséget a Galiba.

augusztus 15.
14.00 GALIBA felirat közösségi díszítése
14.30 Debreceni Majorette Együttes
16.00 Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület 
16.30 A csúnya kislány – A Vojtina Bábszínház 
előadása
17.00 Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiájának hallgatóinak koncertje Váradi 
Judit közreműködésével
18.00 Valcer Galiba-gála

augusztus 16.
14.00 Közlekedj okosan! – Interaktív, játékos 
oktatás a biztonságos közlekedésről. (Debrece-
ni Rendőrkapitányság)
14.00 Debreceni Vízilabda SE  edzésbemu-
tatója
15.00 LESZ Dance Tánc- és Sportegyesület
15.30 Lovagi torna
16.00 Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület
16.30 Lovagi torna
17.00 Táncház – Szeredás Népzenei Együttes és 
a Debreceni Hajdú Táncegyüttes műsora 
17.30 Kiss V. Balázs bűvész interaktív műsora

augusztus 17.
14.00 Debreceni Labdarúgó Akadémia a 
dombtetőn
14.00 Tűzoltóság – „Tűzoltás” puttonyfecsken-
dővel. Füstsátor: tárgykeresés sűrű füstben 
(logó)
14.00 AKSD – ökojátékok a környezetvédelem 
jegyében
14.30 Rhythm and Shoes Dance Club
15.00 Diamond Fitness 
15.30 Lovagi torna
16.00 Vitéz László: Az elásott kincs – Vojtina 
Bábszínház előadása
17.00 Táncház – Agyagbanda
18.00 Lovagi torna

augusztus 18.
14.00 Békessy Béla Vívócentrum a dombtetőn
14.00 Honvédség: „Irány a sereg!” – Interaktív 
bemutatót tart a toborzóiroda a KRESZ-pályán
14.00 Dance Universe SE 
14.30 Lovagi torna
15.00 Debreceni Majorette Együttes 
16.00 Agóra – Lufimóka, látványos kísérleti 
bemutató
16.30 Lovagi torna
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Debreceni Virágkarnevál

Virágkocsik a karneválon
1.  Szent Korona
2.  City of Literature – Debrecen város virágkocsija
3.  A Mi Civaquánk! –  a Future of Debrecen virágkocsija
4.  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának virágkocsija
5.  A Vadászati és Természeti Világkiállítás virágkocsija
6.  TEVA virágkocsija
7.  A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 

Társaság virágkocsija
8.  Metal – Sheet virágkocsija
9.  FÓRUM virágkocsija
10. Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija
11. Magyar Posta virágkocsija
12. Richter Gedeon virágkocsija
13. A Debreceni Egyetem 
 virágkocsija
14. Hajdúszoboszló 
 város virágkocsija

III. NIGHT RIDE DEBRECEN
Borítsd fényárba a kerékpárod, és vigyél fényt 
az éjszakába! Tekerd körbe Debrecent, több száz 
kerékpárossal közösen, augusztus 19-én este 19 és 21.30 
óra között. Útvonal: Egyetem tér–Egyetem sugárút–Bethlen 
utca–Hatvan utca–Tisza István körút–Széchenyi utca–
Kossuth utca–Burgundia utca–Rákóczi utca–Péterfia utca–
Simonyi út–Pallagi út–II. János Pál pápa tér

PROGRAMOK AUGUSZTUS 20-ÁN 
Kossuth tér, 8 óra: Szent Korona-hőlégballon 
felemelkedése
Kossuth tér, 9 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás
Dósa nádor tér, 10 óra: a Szent István-szobor 
megkoszorúzása és az újkenyér megáldása
Nagyerdei Szabadtéri Színpad, 18.30: Csík zenekar 
koncertje, vendég: Grecsó Krisztián és Vecsei H. Miklós
Kossuth tér, 20.30: Hungaricum-gálaműsor
Egyetem tér, 22 óra: Utcabál Rácz Gergővel és 
zenekarával
Medgyessy sétány, 10 és 18 óra: Virágzás – Műterem 
a szabadban. Élőképek és kiállítás a kortárs debreceni 
festészet világából… Ötven művész egy napra nyilvánossá 
teszi az alkotómunkát, vendégként a Hortobágyi Káplár 
Miklós Nemzetközi Művésztelep alkotógárdája is idetelepül.

Virágkocsi-korzó
A karneváli felvonulás ékköveit, a virágkocsi-kompozíciókat 
idén is kiállítás formájában láthatja a közönség: augusztus 
20-án a Nagyerdei körúton, augusztus 21–22. között pedig 
a Kossuth téren és Piac utcán. Augusztus 20-án 21 és 

24 óra között esti fényben, kivilágítva is megtekinthetőek 
lesznek a virágkocsi-kompozíciók.
A kiállítás minden helyszínen ingyenesen, védettségi 
igazolvány nélkül megtekinthető.

Pusztán ünnep!
Három nap, három rendezvény a pásztorok földjén! A hor-
tobágyi hídi vásárt a vásártéren tartják, a 25. Országos 
Gulyásverseny és Pásztortalálkozót a Pusztai Állatparkban, 
a Mátai Ménesben  pedig lovasversenyek várják az 
érdeklődőket augusztus 20–22. között! A rendezvények 
mellett a Hortobágyi Csárdakertben koncertek is lesznek: 
21-én 16 órától a Chrome Rt , 20 órától a Zenevonat lép 
fel, 22-én 18 órától pedig a Kerekes Band. A koncertekre a 
jegyek a www.fonixinfo.hu oldalon vásárolhatók.  
A rendezvény helyszínek védettségi igazolvánnyal 
látogathatóak!
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l A várható üzleti haszon vagy a környezetvé-
delem iránti elkötelezettség, a szemléletformálás 
iránti vágy játszott nagyobb szerepet az üzlet 
nyitásakor?

– Az országban még csak 10–15 csomagolás-
mentes árukat árusító üzlet található, épp ezért 
nyitottunk most, a kezdet kezdetén, amikor még 
újdonságnak számítunk. Az üzleti részében tehát 
nagy kockázatot nem látok – mondja Tímár Krisz-
tina üzletvezető-tulajdonos. – Ellenben legalább 
ilyen súllyal estek latba a környezetvédelmi szem-
pontok. A családommal évek óta úgy élünk, hogy 
minél kevesebb műanyag, illetve bármiféle hulla-
dékot termeljünk. Normál kommunális és szelektív 
hulladékot is alig termelünk, hetente maximum 
egy szemeteszsák szemét gyűlik össze nálunk. 
Saját tapasztalatból mondhatom tehát, hogy csak 
a csomagolóanyagokból rengeteg felesleges 
hulladék keletkezik minden háztartásban.  
Az üzletünkben vásárlók ezt a felesleges hulladé-
kot nem termelik, ezzel jelentősen hozzájárulnak 
saját ökológiai lábnyomuk méretének csökkenté-

séhez. Szintén saját, Berettyóújfaluban található 
másik üzletünkben szerzett tapasztalat alapján 
tudom, és az üzlet sikere alapján elmondható, 
hogy a vásárlók szemlélete változtatható, viszony-
lag hamar megszokható, hogy nem üres kézzel, 
hanem kosárral, üveggel vagy épp megfelelő 
szövetzsákkal megyünk vásárolni. 

l Kik a leginkább fogékonyak a csomagolás-
mentes termékekre? 

– Egyértelműen a fiatalabb korosztály, a fiatal 
kisgyermekes szülők. Ők azok, akiknek az érték-
rendszerébe már beépül a környezetvédelem, és 
mindennapjaik részévé válik, hogy minél kevesebb 
hulladékot termeljenek, illetve azt is szelektíven 
gyűjtsék. Érdekesség, hogy szintén kedvelik az 
üzletet azok az idősek, akik évtizedekkel koráb-
ban, fiatalként még kosárral és szövetszatyrokkal 
mentek vásárolni a piacra és pl. a szatócsboltba, 
hisz akkor még nem volt ennyire magától értetődő, 
hogy fél kiló krumplihoz vagy húsz deka tarkabab-
hoz is kapnak nejlonzacskót. Most felemlegetik az 
akkori időket és mintegy felidézve a fiatalságukat, 
szívesen vásárolnak nálunk. Utóbbiak számára 
azért is szimpatikus az üzletünk, mert itt tényleg 
csak annyit kapnak, amennyire szükségük van. Ha 
nincs szükségük csak két vagy három evőkanál 
chiamagra, vagy öt dekagramm vörös lencsére, ak-
kor annyit vesznek meg, de ugyanez elmondható 
minden lédig formában forgalmazott árunkra. 

l Milyen élelmiszert lehet önöknél vásárolni? 
– Szárazáruból szinte minden kapható. Csak 

kézműves tésztából tizennyolcféle, négyféle 
gluténmentes tészta, különféle müzlik és grano-
lák, teák, kávék, hatvanhétféle fűszer, aszalvá-
nyok, kandírozott gyümölcsök kaphatók. Hama-
rosan lesznek üvegben forgalmazott tejtermékek, 
pl. kefírek, joghurtok, tej stb. A polcainkon nagyon 
sokféle olaj, különféle ecetek, gabonák, magvak, 
hüvelyesek is megtalálhatók. Széles a választék 
kistermelői termékekből is, zöldségkrémek, zöld-
ségpürék, lekvárok, mézek egyaránt kaphatók, 
hamarosan pedig pékárukat is lehet vásárolni.

l Az Önök üzletének vásárlói tehát legalább 
olyan tudatosan gondolkodnak előre, mint a 
kizárólag elektromos meghajtással működő 
autók tulajdonosai, hiszen áramforrás sincs még 
minden úton-útfélen, ahol tölteni lehet az akksit. 
Mennyi idő alatt lesz valaki tudatos vásárló? 

– Viszonylag hamar, hiszen a siker, vagyis 
csomagolóanyag hiánya azonnal látszik mindenki 
otthonában. 

Az átlagember számára is egyre fontosabb  
a környezetünk védelme, az ökolábnyom fogal-
ma is mind többek számára válik ismert foga-
lommá, az pedig, hogy minél kevesebb hulladé-
kot termeljen egy-egy háztartás, általánosan 
elfogadottá vált. Ebbe a trendbe illik bele  
a Debrecen belvárosában, a Csokonai Színház 
mellett néhány napja megnyílt csomagolás-
mentes termékeket árusító üzlet is. 

MANDALA CSOMAGOLÁSMENTES BOLT
Debrecen, Kossuth utca 8. 
Nyitva tartás: H.-P.: 7.00–19.00
Szo.: 8.00–16.00
Email: mandalabolt@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mandalabolt
Instagram: www.instagram.com/mandalabolt/

Zéró csomagolási 
hulladék
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l Sokkal munkásabb a ková-
szos kenyeret előállítani, mint 
a hagyományos iparit. Milyen 
előnyei vannak mégis az ön 
által használt technológiának? 

– Először is a legfontosabb: 
sokkal-sokkal finomabb a mi 
kenyerünk, mint az élesztővel 
készült. Nem használunk ada-
lékanyagot, sem mesterséges 
élesztőt, tehát egészségesebb. 
A hosszú érlelés miatt a glutén 
tartalma jóval alacsonyabb, így 
azok is fogyaszthatják, akiknél az 
átlagos, hétköznapi fehérlisztből 
készült termék emésztési vagy 
egyéb egészségügyi problémát 
okozna. Másrészt megfelelő 
körülmények között hosszabb 
ideig megőrzi minőségét.

l Mennyiben különbözik  
a Panero a többi, hasonló tech-
nológiával dolgozó pékségtől? 

– Családi vállalkozás va-
gyunk, 0–24-ben csak a pék-
séggel foglalkozunk. Minőségi 
alapanyagokból olasz, illetve 
prémium magyar lisztekből 
sütünk. A péksüteményekhez 
vajat használunk, adalékanyag 
mentesen dolgozunk, a minőség 
a legfontosabb mutató. Nem 
spórolunk ki semmit. Magasabb 
hozzáadott értékkel rendelke-
ző, jobb minőségű terméket 
állítunk elő. 

l Melyik az a péktermék, ami 
fémjelzi a Panero minőséget? 

– A kovászos kenyerek bár-
melyike. Hét-nyolcféle kenyér 
kapható nálunk. A kovászos 
bagett mellett fehér kenyér 
éppúgy megtalálható, mint 
a francia parasztkenyér, de 
van teljes kiőrlésű rozskenyér, 
tönköly kenyér és többféle 
desszert kenyér is. Utóbbiak 
aszalt paradicsommal, olivával, 
kakukkfűvel, aszalt szilvával, 
dióval készülnek. De szeretik 
a vásárlók a cheddar sajtos, 
jalapenos kenyeret is. 

l Hányféle péksüteményt 
süt nek, és melyikre legbüsz-
kébb?

– Nagyjából egy tucat pék-
süteményből lehet választani. 
A kakaós, fahéjas, diós csigát 
éppúgy megtalálják a vásárló-
ink, mint a leveles- és kelt tész-
tából sütött túrósbélest, vagy 
akár a hagyományos ízvilágot 
idéző vajaspogácsát. 

l Keresik, ismerik már  
a cukrászati termékeiket?

– Az üzlet enteriőrje szinte 
megkívánta, hogy a vásárlók 

hosszabb időt töltsenek nálunk. 
Ezért is kaphatók a különféle 
cukrászati termékek és több-
féle nagyon finom, toszkán 
manufaktúrából vásárolt, illetve 
főzött kávé. Így már nemcsak 
néhány percre ugranak be hoz-
zánk egy-egy kenyérért vagy 
péksüteményért, hanem hosz-
szabb időt eltöltve, kényelme-
sen leülve, ráérősen kóstolhatja 
meg bárki a tortáinkat, valamint 
a többféle pohárkrémet is. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a pékség 
mellett afféle bisztró-kávézó-
ként is számíthassanak ránk a 
vásárlóink, ahol akár különféle 
kovászos kenyérből készült 
szendvicset is lehet kapni.

PANERO PÉKSÉG 
ÉS BISZTRO
Debrecen, Piac utca 30. 
Nyitva: H.-P.: 7.00–18.00
Szo.: 7.30–15.00
Email: 
paneropekseg@gmail.com  
Telefon: +36-31/771-0912

A kovászos kenyér 
otthona 

Az ipari technológiával készült, 
vegyes minőségű alapanyagok-
ból készített kenyér esetében 
az első művelettől addig, míg 
a megsütött terméket kiveszik 
a kemencéből, három óra telik 
el. Ezzel szemben a Panero 
pékségben sütött kovászos 
kenyér esetében ez az idő 18 
óra. A Piac utca 30. alatt talál-
ható pékség nem használ sem 
élesztőt, sem mesterséges 
adalékot, a kenyeret csak liszt, 
só, víz és vadkovász felhasz-
nálásával sütik. Kocsis Csaba 
pék-tulajdonos-üzletvezetőt a 
2019 szeptemberében nyitott 
Panero szemmel látható sike-
rének titkairól kérdezte  
a Belváros.  
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l Ha nyár, akkor mindenképp 
fröccs, de melyik borból? 

– Az utóbbi nyarak nagy 
slágere az Irsai Olivér szőlőfajta 
és az ebből készült bor.  
A fröccsfogyasztás legnagyobb 
hányada erre alapozódik. Míg 
régebben az olaszrizling fogyott 
a legjobban fröccsborként, ma 
az Irsai Olivér a legkedveltebb.

l Miért változott vajon  
a fogyasztói szokás, az ízlés? 

– A fogyasztói szokás válto-
zása mindig összetett kérdés és 
a válasz is rejtélyes kicsit. Annyi 
bizonyos, hogy az Irsai Olivér 
lágyabb, muskotályosabb, 
gyümölcsösebb szőlőfajta, 
illetve bor, mint az olaszrizling. 
Emiatt talán kedvesebb lehet, 
jobban ízlik az átlagfogyasz-
tóknak. Régen az olaszrizling 
nagyüzemben készült, tömegfo-
gyasztásra szánt savanykás bor 
volt. A mai ízlést a kedvesebb, 
muskotályosabb szőlő és bor 
jobban kielégíti akár magában, 
akár fröccsként fogyasztva.

l Melyik tájegység Irsai 
Olivérje a legkedveltebb?

– A nemrég elhunyt Szőke 
Mátyás pincészete a Mátrában 
nagy mennyiségben és kedvelt 

Irsait állított elő, de élen jár a 
Frittmann Borászat és a Font 
Pincészet is. Érdekes, hogy a 
már a korábbiakban többnyi-
re a vörös borairól nevezetes 
tájegységeken is terjed, így pl. 
a Villányi borvidéken is term-
esztik, illetve felvásárolják a 
helyi bortermelőktől, hogy a 
szortiment része legyen a fehér, 
muskotályos Irsai Olivér.

l Ha nem Irsai Olivér, akkor 
mi jöhet még szóba könnyű, 
nyári fröccsborként? 

– Bár az Irsai Olivértől eltérő-
en a Sauvignon blanc nem ma-
gyar fajta, ennek ellenére mégis 
közkedvelt. Fröccsnek közked-
velt még a Cserszegi fűszeres 
és az igazán jó minőségű Olasz-
rizling is. Meg kell még említeni, 
hogy az utóbbi hat-nyolc szinte 
mindent elsöprő nyári bora a 
rozé lett. A rozé „őrület” azóta 
tart és nem tűnik úgy, hogy 
egyhamar vége lenne. Nagyon 
kedvelt, hetven-nyolcvan száza-
lékban fröccsként isszák. 

l Méltán szeretik vagy csak 
jó a bor marketingje, és inkább 
a divat viszi előre a rozét?

– Nehéz ezt megmondani,  
de az igazi borfogyasztóknál 
azért nem ez áll a sor legelején. 
Úgy érzem, jelentős szerepe 
van a divatnak a rosé sikerében.

l Mennyire ismertek és 
mennyire kedveltek a szűkebb 
környéken pl. az Érmelléken 
található borok? 

– Az Érmellékről nincsenek 
boraink, ellenben nagy örö-
mömre szolgál, hogy megjelent 
a Vásárhelyi és Vásárhelyi 

pincészet bora Létavértesről. 
Ez a pincészet nagy felfede-
zés számomra és remélem, 
a borfogyasztók számára is. 
Boruk, a Fricsak teljes egészé-
ben Létavértesről származó, ott 
termesztett szőlőből készült. 
Kellemes félszáraz, fehér, tiszta 
gyümölcsös bor. Különleges ter-
mék, hiszen az első olyan bor, 
mely erről a tájegységről, sőt 
egész Hajdú-Bihar megyéből 
engedélyt kapott a forgalma-
zásra. Üzletünk szortimentjébe 
abszolút beillik. Igyekszünk 
a vevőkkel is megismertetni, 
hiszen a helyi termelők támoga-
tását feladatunknak érezzük, a 
Vásárhelyi és Vásárhelyi pincé-
szet pedig még hosszú út elején 
áll, de úgy érezzük az első 
boruk alapján, hogy megérdem-
lik a bizalmat. 

l Nagy sláger a siller is?
– Igen, valóban. Ez nem 

egy fajta bor, a siller a rozénál 
sötétebb, tónusosabb bort 
jelöl, amely még nem klasszi-
kus vörös bor, tehát a rozé és a 
vörösbor között helyezkedik el. 
Sokkal több ízzel és nagyobb 
élménnyel ajándékozza a bor-
kedvelőket, mint a rozé. Nálunk 
a kadarka siller a közkedvelt,  
és az fogy nagy mennyiségben. 

MÁMOR BORSZAKÜZLET
Debrecen, Piac utca 77.
Telefon: +36-30/248-2755
Nyitva: H.-P.: 13.00–18.00
Szo.: 10.00–14.00
Debrecen területén ingyenes 
kiszállítás!

A Mámor Borszaküzlet 
választékában elsősorban 
bio, organikus és natúr bo-
rokat találunk. Borászaik 
elkötelezettek a természe-
tesség mellett. A lehető 
legkevesebb beavatkozással 
készítik a boraikat. Azt vall-
ják, hogy a legszebb borok 
eléréséhez fontos az ala-
csony tőketerhelés mellett, 
teljes érésben, egészsége-
sen szüretelt szőlő. Balogh 
János üzletvezető-tulaj-
donos az idei nyár sláger 
boraival ismereti meg  
a Belváros olvasóit. 

Nicsak,
itt a Fricsak!

KIADÓ
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KIADÓKIADÓ
A Kistemplom szomszédságában,  

a Széchenyi u. 1. szám alatt földszinti, 
utcafrontra nyíló üzlethelyiség kiadó. 

A mindösszesen 111 m2 alapterületű üzletben 
korábban optika működött.

Az üzlet gyalogosan és tömegközlekedéssel 
egyaránt kitűnően megközelíthető. 

A Halköz Üzletházban lévő parkolóház kiváló 
parkolási lehetőséget biztosít.

Információ: (20) 413-9573
ertekesites@civishaz.hu

A belváros egyik forgalmas és impozáns 
helyszínén, a Piac utca 43. szám alatt 

egy mindösszesen 109 m2 alapterületű, 
utcafrontra nyíló üzlethelyiség kiadó. 

Az 56 m2 földszinti részhez 53 m2 pince tartozik. 
Frekventált elhelyezkedésének, 

valamint jelentős gyalogosforgalmának 
köszönhetően kiváló lehetőséget biztosít 

egy elegáns üzlet kialakításához.

Információ: (20) 413-9573
ertekesites@civishaz.hu
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NYÁR a Batthyány utcán
A Debreceni Egyetemi Színház idén nyáron is gazdag, 
ingyenes programkínálattal jelentkezik a Batthyány 
utca 24. alatti DESz-udvarban. Augusztus 18., szerda, 
19 óra: Hullámaink. A Per Pillanat Playback Társulat 
előadása. Nyár van: a pihenés ideje, tavak-folyók 
hullámai között. Az elmúlt másfél év után azonban a 
„hullám” szó sokaknak a járványhullámokat idézi meg. 
Így nem csoda, ha a hangulatunk is hullámzó… hol 
könnyebben, hol nehezebben éljük meg a helyzetet. 
A playback színház a nézők által elmesélt története-
ket játssza vissza: ezúttal arra hívják a közönséget, 
hogy nézzék meg, mások hogyan viselik, vagy hogyan 
lovagolják meg a hullámokat, akinek pedig kedve lesz 
hozzá, az mesélhet is. A Balaton hullámairól, a covid 
hullámairól és bármilyen hullámról, ami fontos; itt és 
most.  
Augusztus 26., csütörtök, 19 óra: a Minimum 4 ze-
nekar koncertje. Népszerű dalok átdolgozásai bossa, 
funk, jazz, lounge, blues stílusban. Augusztus 29., 
vasárnap, 19 óra: DESzgráfia – Okuláré Projekt.

Augusztus 24-én 19 órától a Kölcsey Köz-
pontban koncertezik a Budapesti Feszti-
válzenekar! A Liszt-műveket felvonulta-
tó est „otthona” Weimar: a város, ahol 
a zongoravirtuóz Liszt letelepszik, 
hogy tovább csiszolja komponista 
tudását. A hely, ahol a szerző legje-
lentősebb zenekari művei születnek. 
Ám Liszt mellett két további főhőse 
is van a programnak: Faust és Berlioz. 
Liszt Berliozon keresztül ismerte meg 
Faust történetét, amely egész további 
életében foglalkoztatta. A Liszt által szer-
vezett Berlioz-hetek egyikén a francia komponista 

Színházi ESTÉK
A Nagyerdei Szabadtéri Színpad több izgalmas pro-
dukciót kínál a nézőknek az előttünk álló hetekben is. 
Remek színészek – Hernádi Judit és Kern András, va-
lamint Pataki Ferenc, Nagy Dániel Viktor, Grisnik Petra, 
Rohonyi Barnabás és Peremartoni Krisztina – lépnek 
színre az Orlai Produkció legújabb, Válaszfalak című 
vígjátékában, augusztus 22-én és 23-án 20 órától.

Visszatér a nagy varázsló is a csillagos ég alá: au-
gusztus 27-én és 28-án 19 órától kerül színre az Óz, 
a csodák csodája – Ilja Bocsarnikovsz rendezésében.

Az évadot szeptember 9-én 20 órától a Tűzliliom, 
az idei Nagyerdei Szabadtéri Játékok leglátványo-
sabb táncszínházi ősbemutatója zárja. A misztikus 
táncjáték Wass Albert A funtineli boszorkány című 
nagy sikerű regénye alapján készült: Nuca, az erdélyi 
tündér-boszorkány történetét meséli el a Debreceni 
Népi Együttes társulata és a Bürkös zenekar közre-
működésével.

NÉMET zsidók, zsidó németek
A Debreceni Német Kulturális Fórum szervezésében 
nyílik tárlat augusztus 24-én, kedden 14 órakor a 
Pásti utcai zsinagógában. Papp László polgármester 
és Horvitz Tamás, a hitközség elnökének köszöntő-
beszéde után Katja Dormann, a német nagykövetség 
kulturális referense nyitja meg a tárlatot, majd Fahidi 
Éva holokauszt-túlélővel tartanak kortanú-beszél-
getést. Az esemény zárásaként zsinagógakoncertet 
rendeznek a Budapesti Fesztiválzenekarral. A sza-
badtéri, a zsinagóga kerítésére felfüggesztett kiállítás 
szeptember végéig tekinthető meg.

IDESÜSS a figurásra!
Augusztusban, méltón a debreceni bábosokhoz, 
már fel-fel bukkan a Vojtina társulata köztereken, 
fesztiválokon, eseményeken, egészen az évad-
nyitó napjukig, amelyet 29-én, hagyományosan 
a Nagytemplom mögötti Emlékkertben tartanak 
majd. Az Idesüss a figurásra! hagyományosan a 
debreceni bábszínház évadnyitó eseménye, amely 
évről évre rengeteg családot vonz, idén pedig 
több kiegészítő program is színesíti a napot.

FISCHER IVÁN vezényel Debrecenben
vezényelte barátja zongoraversenyét, sőt 

később Liszt Berlioznak ajánlotta a Faust-
szimfóniát. A hangverseny szólistája 

Dejan Lazić zongoraművész, karmes-
tere a Kossuth-díjas Fischer Iván, a 
Budapesti Fesztiválzenekar zene-
igazgatója. A hangverseny a Kodály 
Filharmónia Debrecen és Filharmónia 
Magyarország közös szervezésében 

valósul meg. A Kodály Filharmónia 
2021/2022-es évadára bérletet váltók 

vagy Filharmónia Összhang bérletet váltók 
50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak 

belépőt a koncertre!
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Mi is az a tűztornádó? Hogyan festhetjük zöldre a 
tüzet? Lángra lobbanthatunk-e egy kendőt úgy, hogy 
annak nem esik baja? Ezekre a kérdésekre is választ 
ad az Agóra kísérleti bemutatója. A program keretein 
belül nemcsak az Agóra egyedülálló interaktív játéka-
it próbálhatják ki az érdeklődők augusztus 18-án, 19-
én és 25-én 20 és 23 óra között, de megnézhetnek 
különleges rövidfilmeket a planetáriumban, valamint 
– jó idő esetén – naplemente után, 21 óra 30 perctől 
távcsővel kémlelhetik az eget.

– Egész életemben azt csináltam, 
amivé fiatalon lettem, és amit csinál-
ni akartam. Színész voltam. Tanítani 
is ezt tanítom. Rendezőként is szí-
nész voltam, de színészként is mindig 
az egész érdekelt; nem csupán az én 
kicsi vagy nagy szerepem – mondja 
pályájáról Csikos Sándor, a Csokonai 
Színház művésze, akinek életéről 
Kulisszák nélkül címmel jelent meg 
könyv a teátrum kiadásában.

A Kornya István által készített 
életútinterjúból megismerhetjük azt 
a világot, amelyben Csikos Sándor-
ból, a karcagi kisgyerekből debre-
ceni diák lett. Megtudjuk, mi volt az ’56-os bűne. 
Miért vették fel elsőre, de mégis csak másodjára a 
Színművészeti Főiskolára. Milyenek is voltak az egri, 
miskolci, győri, nyíregyházi társulatok – és a deb-
receni Csokonai Színház – az alatt a négy évtized 

Hátizsákkal a múzeumban TÉREY-könyvünnep
Térey János debreceni származású és a városhoz ezer 
szállal kötődő költő tavaly szeptemberben lett volna 
50 éves. A kortárs irodalmat megrázó korai halála 
miatt ezt már nem érhette meg. Debrecen városa 
egy új irodalmi rendezvény elindításával is tiszteleg 
emléke előtt: a Térey-könyvünnep a kortárs debrece-
ni alkotókról szól (szeptember 14–19. között), hogy 
felmutassuk, a közelmúltban és a jelenben milyen 
különleges irodalmi értékek jöttek létre a városban. 
Idén a tragikusan fiatalon elhunyt költő, Borbély 
Szilárd alakja áll a középpontban, akinek Nincstelenek 
című, nagy sikert aratott regényét idén februárban 
jelentette meg újra kiadója, eredetileg németül meg-
jelent Kafka fia című regénye pedig néhány hónapja 
olvasható magyarul is.

alatt, amelynek több megszakítás-
sal, 1993 óta pedig folyamatosan 
a tagja. Felidéződnek a magyar 
színház olyan jeles alakjai, mint 
például Lendvay Ferenc, Ruszt Jó-
zsef, Szabó Magda, Lengyel György, 
Léner Péter, Hubay Miklós, Montágh 
Imre, Gáti József és a nagy barátok: 
Kósa Ferenc, Kóti Árpád és Borbély 
Szilárd... És, persze, szó esik a máig 
aktív színész 55 éves pályafutása 
során eljátszott több mint kétszáz 
szerepről, így Az ember tragédiája 
Luciferjéről, amelyben százharminc-
szor lépett fel…

A százötven fotóval illusztrált könyv egy élet-
történet – de több annál: színháztörténet. Csikos 
Sándor lehetőségnek tekintette, hogy a maga életét 
úgy mondja el, hogy eközben másokról, a korról, a 
színház világáról meséljen.

SZÍNÉSZÉLET – kulisszák nélkül

A regisztrációköteles programra – melyre jegyek 
korlátozott számban kaphatók – az Agóra weboldalán 
keresztül lehet jelentkezni.

A tűztornádótól a CSILLAGOKIG

A Déri Múzeum felfedező hátizsákját családok szá-
mára ajánlja. A felfedező füzet segítségével játéko-
san megismerkedhetnek a múzeum japán gyűjtemé-
nyével, a japán kultúrával. A hátizsákban megtalálnak 
mindent (nagyító, felfedező füzet, öltöztetős baba 
stb.), amire az utazás során szükség lesz; útjukon 
Déri Frigyes, a múzeum névadója segíti őket. A felfe-
dező füzet megoldásához kb. egy órára van szükség. 
A kiegészítő kreatív feladat további otthoni időtöltés-
sel egészíti ki a múzeumi élményt.
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O  Június–augusztus
Élet a városban. A Természettár 
kiállítása az Újkerti Közösségi 
Házban.

O  Június–szeptember
Debrecen első testvérvárosa, 
a bolgár Sumen fotó- és doku-
mentumkiállítás az Újkerti Kö-
zösségi Házban.

O  Július–augusztus
Vénkerti kutyák című kiállítás 
a Borsos-villában. Megtekinthető 
augusztus 31-éig.

O Augusztus 10-20.
I. Debreceni Ünnepi Játékok. 
Zene, a színház és az opera tíz 
napon keresztül a Coopera szer-
vezésében, Debrecen ikonikus 
helyszínein.

O Augusztus 12–22.
Debreceni Virágkarnevál. Kon-
certek, flashmobok, kiállítások, 
felvonulások. Augusztus 20-án 
karneváli forgatag és virágkocsi-
kompozíciók. A részletes progra-
mot lapunk 16–19. oldalán találják.

O Augusztus 13., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézmű-
ves foglalkozások az István Úti 
Könyvtárban.

O Augusztus 13., péntek, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Augusztus 13., péntek, 19 óra
 Jóga Darabán Enikő nőijóga-
oktatóval a DESz24 udvarán.

O Augusztus 13., péntek 19 óra
Club Akusztik – Kantrijó-
koncert. A Pátriától a Kantrijóig. 
Emlékkoncert Czifrák Bandi emlé-
kére a Simonffy utcai Ifiházban.

O Augusztus 13., péntek, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok 
– Csíksomlyói Passió. A bibliai 
történet 18. századi interpretáció-
ja a Nemzeti Színház és a Magyar 

O Augusztus 15., vasárnap, 20.30
Komolyzenei nagykoncert a 
főtéren, kóruskoncert az Emlék-
kertben, zenélő belvárosi teraszok 
és Kis éji zene a Dósa nádor téren. 
20.30 „Cziffra 100” –  koncert 
Cziffra György emlékére. A 
Cziffra Fesztivál és a Kodály Filhar-
mónia Debrecen közös koncertje 
a Kossuth téren.

O Augusztus 16–19., 9 és 15 kö-
zött Csipkeverő szakmai tábor a 
Tímárházban.

O Augusztus 16., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-
zetésével a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Augusztus 16., hétfő
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének foglalkozása a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 17–20.
Farmer Expó. Magyarország 
egyik legjelentősebb agrárse-
regszemléje a Debreceni Egye-
tem Böszörményi úti campusán.

O Augusztus 17., kedd, 9 óra
Hangbújócska zenebölcsi a 
Borsos-villában.

O Augusztus 17., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban.

O FÉL MÁSODPERC JAZZ. 
Máthé András fotóiból nyílt tárlat a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai borozó galériájá-
ban. 

Programok            időrendben

Nemzeti Táncegyüttes előadá-
sában a Kossuth téren. Esőnap: 
augusztus 14.

O Augusztus 13., péntek, 20 óra
Miskolci gyökerek. Aranyosi Pé-
ter és Vida Péter közös műsora a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőhelyszín: Kölcsey Központ.

O Augusztus 13., péntek, 20.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés 
az Agóra Tudományos Élményköz-
pontban.

O  Augusztus 14., szombat
Holló László minikiállítás a 45 
éve elhunyt festőművészről a 
Méliusz-könyvtárban. Megtekint-
hető szeptember 15-éig.

O Augusztus 14., szombat, 10.30
Pöttyös nap. Mesés délelőtt 
papírszínházzal, mesemondás-
sal, kézműves foglalkozással 
az Újkerti Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O  Augusztus 14., szombat, 10.30 
és 14 óra Örmény kézműves 
foglalkozás a Méliusz-könyvtár 
Gyermekrészlegén.

O Augusztus 14., szombat, 15 óra
Kanczel János-emléknap a Jó-
zsai Könyvtár és Közösségi Térben. 
A családi program a citerakészítő 
mesternek állít emléket.

O Augusztus 14., szombat, 19 óra
Club Akusztik – Minimum 
4-koncert a Simonffy utcai 
Ifiházban.

O Augusztus 15–22.
Galiba Gyermekfesztivál a Nagy-
erdei Kultúrparkban. A részletes 
programot lapunk 18. oldalán 
találják.

O Augusztus 15., vasárnap
CSAK Design vásár. Egyedi, 
igényes, modern termékek, mi-
nőségi, kulturális programok és 
gasztrokiállítók Nagyerdei Vízto-
rony kertjében.

O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O Augusztus 17., kedd, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Augusztus 17., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Augusztus 17., kedd, 16.30
Trianon a HATÁr-sorSOK kiállí-
tás tárgyainak tükrében. Váradi 
Katalin vetített képes előadása 
a Déri Múzeumban.

O Augusztus 18–22.
Virágos napok az Agórában.  
A Virágkarneválhoz kapcsolódó-
an öt napon át rendkívüli nyitva 
tartás és különleges programok 
az Agóra Tudományos Élményköz-
pontban.  

O Augusztus 18., szerda, 10 óra
Szünidei fabrikáló. Kreatív 
foglalkozások gyermekeknek 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Augusztus 18., szerda, 10 óra
Kreatív nyár. Kézműves foglal-
kozások a Petőfi Emlékkönyvtár 
és Közösségi Térben.

O Augusztus 18., szerda, 10 óra
Játsszunk együtt! Társasjáték-
bemutató a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Augusztus 18., szerda, 10.30
Nyárfaló – családi matiné me-
sével, játékkal, papírszínházzal 
és kreatív sarokkal a Méliusz-
könyvtárban.

O  Augusztus 18., szerda, 15.30
Botancia Historica. A Természet-
tár kiállításának megnyitója. 
Virágudvar-nyitóprogram a 
Simonffy utcai Ifiházban.

O Augusztus 18., szerda, 16 óra
Alkoss velünk! Kézműves foglal-
kozások a Borsos-villában.

O  Augusztus 18., szerda, 16.30
Sipos László Forster-díjas 
fotográfus Az eltűnt idő nyo-
mában című kiállítása a DAB-
székházban. Megtekinthető: 
szeptember 13-áig.

O Augusztus 18., szerda, 19 óra
Hullámaink. A Per Pillanat 
Playback Társulat előadása a 
DESz24 udvarán.

O Augusztus 18., szerda, 20 óra
A tűztornádótól a csillagokig. 
Esti programok az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontban.

O Augusztus 19., csütörtök, 10 óra
Nyári társasjátékklub a Méliusz- 
könyvtárban.

O Augusztus 19., csütörtök, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a J
ózsai Könyvtár és Közösségi Tér-
ben.

O Augusztus 19., csütörtök, 16 óra
Virágudvar. Az virágkarneváli 
hét kísérő programja a Simonffy 
utcai Ifiházban.

O Augusztus 19., csütörtök, 20 óra
A tűztornádótól a csillagokig 
extra. Esti programok az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Augusztus 20-22.
Pusztán ünnep a Hortobágyon. 
Hídi vásár, Országos Gulyásver-
seny és Pásztortalálkozó, díjugrató 
és fogathajtó verseny.

O Augusztus 21., szombat, 7.30
25. Eötvös Kupa nemzetközi 
röplabdatorna az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 21., szombat, 10.30
Mesés délelőtt diafilmvetítéssel, 
papírszínházzal az Újkerti Könyv-
tár és Közösségi Térben.

O Augusztus 22., vasárnap
Debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Augusztus 22., vasárnap, 
20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok – 
Válaszfalak. Az Orlai Produkciós 
Iroda vígjátéka Kern András és 
Hernádi Judit főszereplésével a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: augusztus 24.

O  Augusztus 23.–szeptember 30.
A báb jel, melynek sorsa van. 
Bábos vándorkiállítás a Vojtina 
Bábszínházban.

O Augusztus 23., hétfő
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének foglalkozása a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 23., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-
zetésével a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Augusztus 23., hétfő, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok – 
Válaszfalak. Az Orlai Produkciós 
Iroda legújabb vígjátéka Kern 
András és Hernádi Judit főszerep-
lésével a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: augusztus 24.

O Augusztus 24., kedd, 9 óra
Hangbújócska zenebölcsi a 
Borsos-villában.

O Augusztus 24., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban.

O  Augusztus 24., kedd, 14 óra
A zsidóság 1700 éve Közép- 
Európában. Kiállításmegnyitó  
a Pásti utcai zsinagógában.

O Augusztus 24., kedd 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Augusztus 24., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Augusztus 24., kedd, 19 óra
A Budapesti Fesztiválzenekar 
koncertje a Kölcsey Központ 
Nagytermében.

O Augusztus 25., szerda, 10.30
Nyárfaló – családi matiné me-
sével, játékkal, papírszínházzal 

O AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁ-
BAN. Sipos László Forster Gyula-díjas 
fotográfus kiállítása a DAB-székházban 
augusztus 18-án nyílik.
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világ körüli utazás 5–11 évesek-
nek az Újkerti Könyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Augusztus 26., csütörtök, 16 
óra
Slágercsütörtök. Korok és sláge-
rek mindenkinek az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Augusztus 26., csütörtök, 19 
óra
Minimum 4 zenekar koncertje a 
DESz24 udvarán.

O Augusztus 27., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézmű-
ves foglalkozások az István Úti 
Könyvtárban.

O Augusztus 27., péntek, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Augusztus 27., péntek, 19.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok – 
Óz, a Csodák Csodája. A Csoko-
nai Színház előadása a Nagyerdei 

Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
augusztus 29.

O Augusztus 27., péntek, 20.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés 
az Agóra Tudományos Élményköz-
pontban.

O Augusztus 28., szombat, 19.30
Nagyerdei Szabadtéri Játékok – 
Óz, a Csodák Csodája. A Csoko-
nai Színház előadása a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
augusztus 29.

O Augusztus 29., vasárnap
Idesüss a figurásra! A Vojtina 
Bábszínház évadnyitó prog-
ramja a Nagytemplom mögötti 
Emlékkertben.

O Augusztus 29., vasárnap, 19 óra
Okuláré Projekt. A DESzgráfia 
előadása a DESz24 udvarán.

O Augusztus 30., hétfő
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének foglalkozása a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O  Augusztus 30., hétfő
Tájak, országok, városok – egy 
utazó szemével. Virtuális kiál-
lítás a magyar fotográfia napja 
alkalmából az Újkerti Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Augusztus 30., hétfő, 10 óra
Nyárbúcsúztató játszóház és 
interaktív játék gyerekeknek, 
családoknak az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Augusztus 30., hétfő, 16 óra
KönyvTársasJáték. Klub a társas-
játékok iránt érdeklődő felnőt-
teknek a Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 30., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-
zetésével a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Augusztus 30., hétfő, 20 óra
Legyen úgy! Dés László kon-
certje a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Vendégek: Básti Juli és 
Nagy Ervin. Esőhelyszín: Kölcsey 
Központ.

O Augusztus 31., kedd, 9 óra
Hangbújócska zenebölcsi a 
Borsos-villában.

O Augusztus 31., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban.

és kreatív sarokkal a Méliusz-
könyvtárban.

O Augusztus 25., szerda, 10.30
Alkoss velünk! Kézműves foglal-
kozások a Borsos-villában.

O Augusztus 25., szerda, 20 óra
A tűztornádótól a csillagokig. 
Esti programok az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontban.

O Augusztus 26., csütörtök, 10 óra
Nyári társasjátékklub a Méliusz- 
könyvtárban.

O Augusztus 26., csütörtök, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Jó-
zsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 26., csütörtök, 11 óra
A magyar fotográfia napja. 
Ismerkedés a világhírű magyar 
fényképészek életével és mun-
kásságával az István Úti Könyv-
tárban.

O Augusztus 26., csütörtök, 15 óra
Két kis dínó a világ körül. Mesés 
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O Augusztus 31., kedd, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Augusztus 31., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 1–5.
Debreceni Ünnepi Könyvhét. Az 
író-olvasó találkozó, könyvvásár, 
dedikálás, könyvbemutatók a 
Csapó utcai sétálóövezetben.

O Szeptember 1., szerda, 14 óra
Örökségünk: a Nagy Imre Társa-
ság sajtóbemutatója a Méliusz-
könyvtárban.

O Szeptember 1., szerda, 16.30
Csak egy tánc volt. Azok a legen-
dás táncdalfesztiválok című 
zenés műsor a DAB-székházban.

O Szeptember 2., csütörtök, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Jó-
zsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 2., csütörtök, 16 
óra
Karády Katalint Kedvelők Klub-
ja. Zene, vetítés, beszélgetés 
Karády Katalinra emlékezve a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 3–5.
Debrecziner Gourmet Fesztivál 
a Nagyerdőn.

O Szeptember 4., szombat, 10.30
Diafilmvetítés. Mesés délelőtt 

diafilmvetítéssel, papírszínház-
zal, mesemondással az Újkerti 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 5., vasárnap, 16 óra
Nyárbúcsúztató Apacuka-kon-
cert a VOKE Egyetértés Művelődé-
si Központjában.

O Szeptember 6., hétfő
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének foglalkozása a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 6., hétfő, 14 óra
Józsai Irodalmi Kör – irodalmi 
ismeretterjesztő sorozat a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O  Szeptember 6., hétfő, 16.30
Anya-lánya-unokája. Három 
generáció kiállítása a Simonffy 
utcai Ifiházban.

O Szeptember 6., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-
zetésével a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 6., hétfő, 17 óra
Görög táncház. Hamisítatlan 
hangulatú görög zene és tánc 
az Újkerti Közösségi Házban.

O GÖRBE TÜKÖR. Burai István, 
a négy éve elhunyt festőművész mun-
káiból nyílik kiállítás szeptember 15-én 
16.30-tól a DAB-székházban.
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O Szeptember 7., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 7., kedd, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 7., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 7., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptomi Klub elő-
adás-sorozatának következő 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O  Szeptember 7., kedd, 17 óra
Czibere Ágnes festőművész ki-
állítása a Benedek Elek Könyvtár 
és Közösségi Térben. 

O Szeptember 9., csütörtök, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Jó-
zsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 9., csütör-
tök, 17 óra Cserháti Éva 
Szabadulószoba című könyvé-
nek bemutatása és író-olvasó 
találkozó a Méliusz-könyvtárban.

O  Szeptember 9., csütörtök, 17 
óra
Megy a gőzös... Vasútörténeti 
kiállítás. Tárgyi emlékek, fényké-
pek és dokumentumok az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 9., csütörtök, 20 
óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok 
– Tűzliliom ősbemutató. Misz-
tikus táncjáték a Debreceni Népi 
Együttes előadásában a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
szeptember 10.

O Szeptember 10–11.
A Rocksuli évnyitó-évzáró kon-
certje a Víztoronykertben.

O Szeptember 10., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézmű-
ves foglalkozások az István Úti 
Könyvtárban.

O Szeptember 10., péntek, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 11., szombat, 10.30
Mesés délelőtt papírszínházzal, 
mesemondással, kézműves fog-

lalkozással az Újkerti Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 11., szombat, 18 
óra A Debreceni Citerazenekar 
előadóestje az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 12., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójá-
ban.

O Szeptember 12., vasárnap
Rocksuli Örömzene a Víztorony-
kertben.

O  Szeptember 13., hétfő
A Természettár kiállítása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 13., hétfő
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének foglalkozása a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 13., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-
zetésével a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 14–19.
Térey Könyvünnep. Tisztelgés 
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Térey János, fiatalon elhunyt költő 
emléke előtt.

O Szeptember 14., kedd, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 14., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 14., kedd, 17 óra
A múlt nyomában sorozat – A 
történeti lakóházak kortárs to-
vábbélésének lehetőségei című 
előadás a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 14., kedd, 17 óra
Kreatív sziget a Méliuszban.

O Szeptember 14., kedd, 17 óra
Kedd-Könyvtár-Költők. Versba-
rátok találkozója a Benedek Elek 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 15., szerda, 14 óra
Ki volt Nagy Imre? Rendhagyó 
történelemóra a Nagy Imre 
Társaság tagjaival, tanulókkal, 
vendégekkel. Beszélgetés a mártír 
miniszterelnök életútjáról, születé-
sének 125. évfordulóján a Méliusz-
könyvtárban.

O  Szeptember 15., szerda, 16.30
Görbe tükör. Burai István alko-
tásaiból nyílik tárlat a a DAB-
székházban.

O Szeptember 15., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség. Kü-
lönleges zenei csemegék Jäger 
Éva zenepedagógus, énekművész 
és vendégei tolmácsolásában a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 16., csüt., 10 óra
Őszköszöntő interaktív fog-
lalkozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Szeptember 16., csüt., 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Jó-
zsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 17., péntek, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 17., péntek, 15 óra
Netflix kibeszélő. Könyvklub a 
streamingszolgáltatók könyv-
adaptációiról és filmekről az 
Újkerti Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 18., szo., 10.30
Diafilmvetítés. Mesés délelőtt 
diafilmvetítéssel, papírszínház-
zal, mesemondással az Újkerti 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 18., szo., 16 óra
Zenés felolvasóest Tóth-Máthé 
Miklós halálának évfordulóján a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 20., hétfő
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének foglalkozása a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 20., hétfő, 17 óra
Gerinctorna gyógytornász ve-
zetésével a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 21., kedd, 15 óra
A Józsai Sakk-kör foglalkozása 
a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Szeptember 21., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub 
felnőtteknek az Újkerti Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Szeptember 21., kedd, 16.30
Trianon Amerika szemszögéből. 
Tárlatvezetés és előadás a Déri 
Múzeumban.

O Szeptember 21., kedd, 19.30
Remény és bizalom. A Kodály 
Filharmonikusok koncertje a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Szeptember 22., szerda, 19 óra
Vidám kísértet. Vígjáték két 
részben a Pódium Színház 
előadásában a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Szeptember 23., csüt., 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Jó-
zsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 23., csüt., 15 óra
Két kis dínó a világ körül. Mesés 
világ körüli utazás a könyvtár-
ban 5–11 éveseknek az Újkerti 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Szeptember 24., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézmű-
ves foglalkozások az István Úti 
Könyvtárban.

O Szeptember 24., péntek, 15 óra
Híres magyar emigránsok – Tóth 
Pál helytörténész előadása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Szeptember 24., péntek, 17 óra
Az Opera Éve – Ujvárosi And-
rea operaénekes előadásai a 
Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 26., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O CSAK EGY TÁNC VOLT. 
Azok a legendás táncdalfesztiválok 
címmel zenés műsor várja a közönséget 
a DAB-székházban szeptember elsején 
16.30-tól. A programban fellép Soós 
Judit is.

Rocksuli
Szeptember második hétvégéjén 
beköltözik a Rocksuli a Nagyerdei 
Víztoronyba. Az évtizedeken át 
hagyományosan június közepén tartott 
évzáró koncerteket ugyanis – ahol 
fellépnek az elmúlt tanév rocksulis 
diákjai és tanárai – szeptember 11-én és 
12-én rendezik meg. Két nap alatt közel 
száz alkalmi zenekar fog színpadra 
lépni. Mint az intézmény igazgatója, 
Balogh Miklós Péter elárulta, a hétvége 
lezárásaként pedig szeptember 
12-én, vasárnap Rocksuli Örömzenét 
szerveznek, ahol – a tervek szerint – 
több mint száz zenész fog egyszerre 
játszani négy magyar könnyűzenei dalt.
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A közelgő őszön a csodálatos színek-
ben pompázó hármashegyaljai erdő 
szépségével, kulturális és turisztikai 
programokkal várja a családokat és a 
gyermekeket a Zsuzsi Erdei Vasút.

Augusztus 14.
Az erdő madárhangjai
Valóban értjük és halljuk az erdő 
hangjait, beleértve a madarak „beszé-
dét”? Az interaktív madárbemutatón 
minden rejtélyre fény derül!
A program helyszíne:
Hármashegyaljai pihenőerdő

Éjszakai erdei túra – csillagles 
Az éjszakai túra résztvevőire bátor-
ságpróba vár, valamint az izgalmas 
kalandtúrát követően csillagászati 
bemutató keretében lehetőség nyílik 
a titokzatos éjszakai égbolt tanulmá-
nyozására is.
A program helyszíne: Hármashegyaljai 
pihenőerdő

Augusztus 15.
A kuvik tény-
leg halálma-
dár?
Kalandozzunk 
vissza az idő-
ben, hogy meg-
fejtsük ezt a 
bizarr babonát! 
„Oktató szerep-
ben” Törpi, a 
kis kuvik repíti 
vissza utasain-

kat a misztikumok világába.
A program helyszíne: Hár-
mashegyaljai pihenőerdő

Augusztus 17–18–19. 
Virágkarnevál egyik legszebb és gyer-
mekközpontú eseményére, a Galiba-
fesztiválra várjuk a kedves családokat.
Természetesen magukkal visszük a 
hármashegyaljai erdő szeretetét és a 
kisvasutazás időtálló élményvilágát, 
illetve természetes anyagokból vidám, 
kreatív alkotásokat készítünk a kicsik-
kel és a nagyokkal egyaránt.
Helyszín: Nagyerdei Kultúrpark – Vi-
dámpark dodzsem területe.

Augusztus 20–21–22.
Az erdő karneválja
Az ünnep ideje alatt hangot kap a 

természet szeretete és védelme, vala-
mint a magyar hagyományok őrzése, 
ápolása.
A program helyszíne: Hármashegyaljai 
pihenőerdő

Augusztus 28.
Zakatol a Mesevonat
A gyerekekre egy erdei-mesés kalan-
dokkal teli út vár: izgalmas feladvá-
nyokkal színesített mesetúra, interak-
tív meseelőadás, valamint gólyalábas 
vidám műsor is várja a kis utasainkat.
A program helyszíne: Hármashegyaljai 
pihenőerdő

Augusztus 29.
A Föld leggyorsabb madarai
A világ leggyorsabb madara a vándor-
sólyom. Az interaktív madárbemutató 
után akár kézbe is lehet venni ezt a 
csodálatos állatot. 
A program helyszíne: Hármashegyaljai 
pihenőerdő

Augusztus 31.
Emlékvonat – kisvasút-történeti em-
lékek felidézése szabadtéri filmvetítés 
és kiállítás keretében.
A program helyszíne: Hármashegyaljai 
pihenőerdő

Szeptember 4. 
Egészséges életmód – természe-
tesen. Fókuszban az egészség-
védelem: a program ideje alatt a 
hármashegyaljai Természet Házában 
vérnyomás- és vércukorszint-mé-
résre, testsúlyindex ellenőrzésére is 
lehetőséget biztosítanak, valamint 
megismerkedhetünk a gyógynövények 
gyógyító hatásaival.

Szeptember 11. 
Tegyünk többet az erdeinkért. Erdei 
kincskeresés, kaland- és lélekfeltöltő 
túra, gombászás és teázás várja 
az utasokat. Varga Edit okleveles 

környezeti nevelő szakmai gyűjtögető 
túrán segít megismertetni a helyi 
növényeket.

Szeptember 18. 
Autómentes nap. A családokat és a 
gyermekeket játékos programokkal, 
terepasztallal és interaktív vetél-
kedőkkel várják a hármashegyaljai 
pihenőerdőbe. Főszerepben a gyalo-
gos- és a kerékpáros-alapszabályok 
betartása és gyakorlása!

Szeptember 19. 
Kulturális örökségünk napja. A 139 
éves Zsuzsi Erdei Vasút szerves 
részét képezi a város történelmi 
örökségének. A nap folyamán – 
vezetett túra kapcsán – bemutatják 
a csapókerti városrész értékeit, lesz 
kisvasút-történeti kiállítás, és a 
magyar hagyományokat őrző kreatív 
foglalkozások sem maradhatnak el a 
fenntarthatóság és az erdőtisztelet 
jegyében 

Szeptember 25. 
Szüreti mulatság. Hagyományőrző 
vetélkedők, borkóstoló, klasszikus 
népi játékok és kreatív foglalkozások 
színesítik a programot.

Szeptember 26.  
Turistáskodj itthon! A turizmus világ-
napjához kapcsolódó program célja, 
hogy az utazási korlátozások ellenére 
is élményekben gazdag pillanatokkal 
töltődjünk fel Erdei Nóra turisztikai 
szakember és Varga Edit környezeti 
nevelő közreműködésével.

Programok a Zsuzsival

Elérhetőségeink: 
www.zsuzsivasut.hu  

Fb: ZsuzsiVasut  
Insta: zsuzsivonatdebrecen
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Augusztus 12–18.
Free Guy
Végtelen útvesztő 2.
Mancs őrjárat – A film
A kuflik és az Akármi
A beszéd. Leendő sógora felkéri 
Adrient, hogy tartson beszédet kö-
zelgő esküvőjükön. Adrien viszont 
nincs ilyen állapotban: barátnője 
nemrég szakított vele, őt pedig 
csak az érdekli, hogy visszasze-
rezze. Intelligens humor, váratlan 
fordulatok, lehengerlő látványvi-
lág: a film az év francia vígjáték-
meglepetése!

FILMEK az Apollóban

Augusztus 19–25.
Új múlt
Lőpor turmix
Így vagy tökéletes. András 

írói babérokra törő kreatív igaz-
gató egy cégnél. Kata sikeres 
bestselleríró. Egy közös fotójuk 
felpörög a közösségi médiában, 
elterjed róluk, hogy járnak, és 
Andrásnak támad egy ötlete: ez a 
kapcsolat esetleg sikerre viheti az 
új művét.

Augusztus 26.–szeptember 1.
Kampókéz
Amíg tart a nyár
Nothing Hill-i cukrászda
Bébi Úr – Családi ügy
Mentés másképp. A könyvelésbe 
beleszürkült Márknak meg kell 
mentenie Dórát a depressziótól. 
Márk a saját maga által kifejlesz-
tett Alternatív Terápia módszeré-

vel elindítja a lány kezelését. Úgy 
kezdi manipulálni a lány életét, 
hogy az nem tud róla...

Szeptember 2–8.
Shang-Chi és a tíz gyűrű le-
gendája
Malignant
Toxikoma. Herendi Gábor új kö-
zönségfilmje Szabó Győző azonos 
című önéletrajzi írásán alapul, 
mely a két főhős, a drogos al-
fahím (Szabó Győző szerepében 
Molnár Áron) és az istent játszó 
pszichiáter (Csernus Imre szerepé-
ben Bányai Kelemen Barna) egy-
másnak feszüléséről és baráttá 
válásáról szól.
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Az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság 682,245 millió Ft támogatást nyert a  
GINOP-2.1.1-15 számú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című felhívás keretében. A 
„Keménytáblás könyvek értéknövelt tulajdonságainak, nagyüzemi gyártási technológiájának és interak-
tivitásának komplex módon történő kutatás-fejlesztése” című projekt megvalósításával olyan technológia 
került kifejlesztésre, amely gazdaságos és idő hatékony módon biztosítja tartós, legalább 4 év használatra 
alkalmas tankönyvek nyomtatását és kötését. 

A nyertes projekt eredményeként keménytáblás könyvek értéknövelt tulajdonságainak, nagyüzemi gyártási 
technológiájának és interaktivitásának komplex módon történő kutatás-fejlesztése történt meg. Az értéknövelt 
tulajdonságok a 3D-ben kiemelkedő keménytáblás borító, zsugorfóliával társított szövet, zsanéros gerinc, 
műanyag zsanér 3D-s nyomtatóval, flitteres borító, a flittereket is nyomtatva, intelligens festékek alkalmazá-
sa, illatos borító, speciális táblaborító anyagok alkalmazása, leporelló könyvtábla. Mindemellett a technológiai 
jellegű fejlesztések további adaptív gyártási megoldási lehetőségeket jelentenek az értéknövelt tulajdonságok 
fejlesztéséhez és az interaktív/crossmédia megoldások kialakításához is. Az új kifejlesztésre került technológia 
révén a tankönyvek költséghatékony és időhatékonyabb gyártására nyílt lehetőség, úgy hogy az alkalmazható 
a megértést és tanulást segítő eszköztár jelentősen kiszélesedik. A széles spektrumú digitális tananyag in-
tegrálása a papír alapú megoldással jelentősen növeli a tankönyvek használati és élvezeti értékét, mindezt 
költséghatékony gyártási technológia alkalmazásával. A gyors és költséghatékony termék előállítás kiemelt 
fontosságú a tankönyvnyomtatás vonatkozásában. A könyvek mellett az új gyártási technológiák alkalmazá-
sa révén lehetőség van dobozok, táblás játékokhoz kapcsolódóan 3D-s, illetve különböző effektekkel ellátott 
táblák gyártására. A fenti tényezők alapján a keménytáblás könyvek használhatósági köre jelentősen kiszélese-
dett, a gyártott termékféleségek száma is nőtt, így a termékekkel széles célpiaci szegmenst tudunk megcélozni. 

A projekt keretében a fejlesztési munkák elvégzéséhez elkészült egy új kötészeti üzemcsarnok és a meglévő 
kötészeti üzemcsarnok bővítése is megvalósult. Beszerzésre került 2 db toló oszlopos targonca, 1 db elektro-
mos homlokvillás targonca, 1 db raklapállványos raktárrendszer, 1 db táblakészítő gép, 1 db beakasztó gépsor, 
1 db bígelő-, ragasztó- és hajtogató és 1 db Hidegragasztós gerincragasztó egység. A fejlesztési munkálatokat 
az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját kutató és technikus munkatársai végezték, 
kiegészülve igénybevett K+F szolgáltatással. 

A beruházás fizikai megvalósításának tervezett határideje 2021.06.30.

További információ kérhető:
HU-4027 Debrecen, Böszörményi út 6.

Email: info@anyrt.hu  
Web: www.anyrt.hu

Sajtóközlemény
ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2021 / 06 / 30
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Javában tart a DVSC Schaeffler 
női kézilabdacsapatának felké-
szülése az új szezonra, melytől 
mindenki sokat vár.  

A gárda mindegyik új, illetve 
egy régi-új szerzeménye rend-
ben megérkezett, és belevetette 
magát a munkába. Vámos Mira 
– csakúgy, mint két esztendeje a 
nővére, Petra – junior Európa-baj-
nokként jött meg Debrecenbe.

– Olyan, mintha hazatértem 
volna Debrecenbe – fogalmazta 
meg érzéseit Karina Jezsikava, aki 
első ittlétekor méltán vívta ki a 
Loki-szurkolók elismerését. – Hi-
ányzott a közeg, a csapat, a szur-
kolók; jó, hogy ismét itt lehetek.

A beilleszkedéssel a többi-
eknek sem adódott problémája, 
hiszen Mariana Costa kivéte-
lével már egyiküknek sem volt 
teljesen új a debreceni közeg, a 
brazil szélső pedig olyan alkat, 
aki könnyen teremt kontaktust. 
Planéta Szimonetta még azt is 
megemlítette, hogy régebben egy 
nyári gyerektáborban még edzője 
is volt Szabó Ninának – szóval 
régi ismeretségek is felújíttattak 
a kezdeti napokban.

Nina amúgy szinte ajtóstól 
rúgta be a házat a Lokiban, 
hiszen a Minaur Baia Mare elleni, 
első idei edzőmérkőzésen – ami-
kor négygólos győzelmet aratott 

Várják a bajnoki RAJTOT a Loki kézisei

a Loki – a csapat legjobbja volt. 
Már most látszott, milyen remek 
irányító párost fog alkotni a 
Kisvárdáról érkezett játékos a 
jelenleg a tokiói olimpián Bordás 
Rékával együtt szereplő Vámos 
Petrával. 

A jó nevű román csapat elleni 
győzelemnek mindenki örült, 
egyedül a civilben a csapatkép-
hez odaálló Kovács Annának 
nem görbült mosolyra a szája. Az 
előző szezonban 170 gólt szerző, 
ezzel toronymagasan a csapat 
legtöbb találatát elérő játékosá-
nak szomorúsága érthető, mivel a 
jobbátlövőn korrekciós térdműté-
tet kell végrehajtani, amely után 

Szilágyi Zoltán és Kudor Kitti az új edzőpáros

várhatóan 6-8 hétig harcképtelen 
lesz. Az ő góljai igencsak hiányoz-
ni fognak ebben az időszakban. 
Szilágyi Zoltán vezetőedző szerint 
nincs más út, mint csapatként 
pótolni a gólkirálynő hiányát. 

Időközben kiderült, hogy a 
2021/22-es szezon 1. fordulójá-
ban a Kisvárdát fogadja a Loki 
szeptember második hétvégéjén. 
A következő körben Szombathely-
re utaznak, utána Budaörs érkezik 
a Hódosba. Az európai szövet-
ség bécsi központjában pedig 
kisorsolták az EHF Európa Liga 2. 
és 3. selejtező körének párosítá-
sát. A DVSC Schaeffler a Banik 
Most (cseh)–Magura Cisnadie 
(román) párharc győzteséve küzd 
meg a 16 csapatos csoportkörbe 
jutásért, ahol négy együttes – a 
magyar bajnoki bronzérmes Mo-
sonmagyaróvár, a dán Viborg, a 
romániai Nagybánya és az orosz 
Lada Togliatti – már ott van. 
– Szinte az egész csapat kicseré-
lődött az elmúlt években, de, úgy 
tűnik, hogy egy sikerre éhes keret 
gyűlt össze Debrecenben. Sze-
retnék mindent megtenni azért, 
hogy minél sikeresebb legyen a 
DVSC a bajnokságban és az euró-
pai kupában – összegezte eddigi 
tapasztalatait Karina Jezsikava. 
Úgy legyen…

Karina Jezsikava újra a Lokiban
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Mire e sorok az olvasó kezébe kerülnek, már nagyban 
zajlik a debreceni nyár egyik legfontosabb sportese-
ménye: a 19 esztendős női kosárlabdázók világbaj-
noksága. A rendezvény döntőjét augusztus 15-én 
rendezik.

A nyár eleji 3x3-as olimpiai selejtező után tehát 
újabb nívós kosárlabdatorna házigazdája a cívisvá-
ros, ezúttal a sportág hagyományos, öt az öt elleni 
szakágában. Bő egy héten keresztül a világ tizen-
hat legjobb női nemzeti csapata – köztük a magyar 
együttes – küzdött a csoportmeccseken, 
illetve a helyosztókon.

Mivel a Főnix Csarnokban az 
őszi jeges világbajnokság építési, 
felújítási előkészületei zajlanak, 
a hagyományos kosárlab-
dacsapatok ezúttal a Hódos 
Imre-rendezvénycsarnokban 
és az Oláh Gábor utcai Sport-
csarnokban mérkőznek.

Ami a jövőt illeti: Debrecen a 
következő években is az 5x5-ös 
kosár nemzetközileg is meghatá-
rozó helyszíne lesz, hiszen jövőre a 17 
évesek FIBA-világbajnoksága, 2023-ban pedig a 
19 esztendős fiúk vébéje lesz a városban.

A főtér 3x3-as nemzetközi csatái is visszatér-
nek, már idén kora ősszel. Az immár esztendők óta 
ikonikus helyszínnek számító Kossuth téren augusztus 
utolsó napjaiban élvezhetjük az olimpián is sikerrel 
bemutatkozott sportág látványos eseményeit.

A kánikulában is már 
a JEGES napokra 
készülnek
Másfél esztendővel a tavaly januári Európa-bajnokság 
után újabb rangos viadalnak ad otthont a debreceni 
Főnix-csarnok: november 18. és 21. között kvalifiká-
ciós Világkupa-viadal házigazdája lesz az új köntösbe 
öltöző cívisvárosi sportlétesítmény.

A rendező Főnix jól vizsgázott az Európa-bajnoksá-
gon, ám ezúttal jelentősen megnövekedett feladatok 
várnak a kvalifikációs vk-viadal házigazdáira. A kon-
tinensvetélkedő feleannyi sportszakmai résztvevővel 
zajlott, mint amennyi a Világkupára várható, ráadásul 
akkor előtte voltunk még a világjárványnak, most 
azonban a verseny hátországát másként kell felépíte-
ni; ez vonatkozik a színfalak mögötti helyiségekre és a 
küzdőtérre egyaránt.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és a 
Debreceni Sportcentrum immár a negyedik közös 
versenyére készül – jó csapatot alkotnak a viadal 
szervezői; ezt Kósa Lajos, a MOKSZ elnöke, a szerve-
zőbizottság egyik elnöke is kiemelte, s beszélt arról is, 
melyek a legsürgetőbb feladatok.

– A Főnix Csarnokban folynak a felújítási munká-
latok, amelynek néhány részletét mi is ellenőrizzük, 
így például a szivacsrögzítési pontokat, vagy éppen a 
jég hűtésére szolgáló csőrendszer betáplálási pontjait, 
emellett előttünk álló feladat, hogy megkössük a 
szerződést az Emberi Erőforrások Minisztériumával – 
mondta el Kósa Lajos. – És ami még fontos: augusz-
tustól minél több fórumon hirdetnünk kell, hogy 
novemberben Világkupa-versenyt rendezünk. Jó a 
csapatunk a jégen, de azon kívül is, a szervezőbizott-
ság tagjai régről ismerik egymást, bizonyítottak már a 
múltban; rajtunk biztosan nem fog múlni, hogy sikeres 
legyen a Világkupa-viadal.

A kontinensversenyen négy arany- és három ezüst-
érmet nyertek a házigazdák; idén ősszel elsősorban a 
kvótaszerzésre fókuszálnak a mieink.

Augusztus a kosárcsaták 
JEGYÉBEN

Fuss, kocogj, SÉTÁLJ 
Idén megszervezi a Debreceni Nagyerdőért Egyesü-
let a „Fuss, kocogj, sétálj a Nagyerdő madaraiért” 
jótékonysági sportnapot augusztus 21-én, szombaton 
10 és 14 óra között. A program célja, hogy felhívják a 
figyelmet a cívisváros tüdejének páratlan élővilágára, 
ezen belül az egyre fogyatkozó madárvilág védelmé-
re, megőrzésére. A megmozduláson való részvétel 
ingyenes, de lehetőség van adományozni. A gyereknek 
2,5 kilométert, a felnőtteknek pedig 5 kilométert kell 
megtenni – futva, kocogva vagy akár sétálva.

A befolyt összegből a szervezők madáretetőket és 
eleséget vásárolnak majd. A részvétel regisztrációhoz 
kötött, jelentkezni az egyesület honlapján, itt lehet: 
https://www.nagyerdoertegyesulet.hu

Gyülekező a Köztemető 3-as kapu melletti kerítés 
mentén 300 métert haladva, a tisztáson. Mindenki, 
aki rajtszámmal rendelkezik (azaz regisztrált) és telje-
sítette a távot, madaras oklevelet kap.
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Hetven hazai sportegyesület 176 versenyzője 23 
sportágban képviselte a magyar színeket a XXXII. 
Nyári Olimpiai Játékokon, Tokióban.

Vidékről a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola 
adta a legtöbb olimpikont a magyar csapatba – e 
„tabella” első helyén a DSC-SI található, öt verseny-
zővel. A női kézilabda-válogatottban két lokista 
szerepelt, s a cívisváros nyolcadik tokiói szereplőjét 
az Interfencing Debrecen Vívó Club delegálta.
Battai Sugár Katinka (Interfencing Debrecen).  
A magyar női kardvívó-válogatott (Battai Sugár, 
Márton Anna, Pusztai Liza és Katona Renáta) nyol-
cadik lett a kilenc csapatot felsorakoztató mezőny-
ben.
Bordás Réka (DVSC, női kézilabda). A csoportkör öt 
meccse után a negyeddöntőben is szerepelt.
Holoda Péter (Debreceni Sportcentrum-Sportiskola, 
4x100 m úszó vegyes váltó). A Bohus Richárd, 
Takács Tamás, Kós Hubert, Holoda Péter kvartettje 
végül a 13. helyen zárt (3:34.91) .
Kácser Zita (DSC-SI, 3000 m akadályfutás).  
A rangsor 41. helyén fejezte be az olimpiát.
Koroknai Máté (DSC-SI, 400 m gátfutás). A 26. 
helyen végzett, alig lemaradva egyéni csúcsától.                                                    

Nyolc debreceni SPORTOLÓ az olimpián
Kozák Luca (DSC-SI, 100 m gátfutás).  Az elődön-
tőbe jutott, de ott futás közben gátat döntött, s 
kiállt.
Szilágyi Réka (DSC-SE, gerelyhajítás). Az összesítés 
25. helyén végzett.
Vámos Petra (DVSC, női kézilabda). A csoportkör öt 
meccse után a negyeddöntőben is szerepelt.

Kozák Luca sportszerűségét példaként állították az 
olimpia hivatalos közösségi oldalán. A debreceni gátfutó 
versenytársa is elesett a pályán, Kozák Luca pedig, még 
könnyeivel küszködve, de felsegítette Thompsont, majd 
egymást támogatva vonultak le. Fotó: Twitter/Olympics

Hírek. Tények. A lényeg.

Kövesd a Facebookon is!
   www.facebook.com/dehir
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A futballbajnokság nyitányán badarság idény végi remélt 
helyezésekről beszélni, még akkor is, ha a rajt euforikus 
hangulatot hozott, hiszen az NB I-be visszajutott, s az 
idegenbeli szereplései okán oly sokat szapult Loki a fővá-
rosban remek rajtgyőzelemmel indította a szezont. 

A kispestiek elleni siker (4–1) után a nagyerdei folytatás 
rögtön visszarázta a földre a nagy reményeket tápláló 
debreceni drukkereket. Az újpesti vendégek emberhát-
rányban futballozva végig csaknem a teljes meccset a 
79. percben még két góllal vezettek, s ha nem jönnek a 
csereként beállt Tischler Patrik pontos fejesei, még egy 
pont sem járt volna a második fordulós produkcióért 
(2–2).

A fentiek is igazolják, fogadjuk egyelő-
re türelemmel a napi soros produkciót, 
adjunk néhány hét bizalmat, össze-
csiszolódási időszakot az újonnan 
érkezett futballistáknak, s azután 
minősítsük, hol a helye a Lokinak a 
magyar élvonalban. 

Az, hogy oda tartoznak, s hogy 
játékoskeretük elegendő az NB I-es 
tagság megtartására, aligha kétsé-
ges. Ám célszerű távolabbra nézni – 
annál is inkább, mert 2021-ben jelentős 
változások voltak a klubnál. 

Megkezdődött a jövő 
szisztematikus építése.   

A helyi fiatalokra, az akadémián nevelt játékosok-
ra kívánunk alapozni – mondta a DVSC Futball Zrt. 
igazgatótanácsának elnöke, Szabó Péter. A sportvezető 
azt részletezte, mire lehet képes idén a Loki, milyen 
lehetőségei vannak az újra élvonalbeli DVSC-nek. Mint 
mondta, fontosnak tartották, hogy lehetőleg magyar 
kerettel kezdjék az NB I-et, s a következő években is az 
lesz a cél, hogy elsősorban saját nevelésű, de min-
denféleképpen magyar fiatalokkal tudjon nekivágni a 
szezonoknak a DVSC. Bárány Donát, Baráth Péter, Bényei 
Ágoston, Bévárdi Zsombor és Kusnyír Erik is két-négy-
éves szerződést kötött a klubbal, ez pedig stabilitást ad 
a csapatnak, hiszen van egy fiatal magja a keretnek az 
elkövetkező időszakban.

Szabó Péter arról is beszélt, hogy az idei évre a 
biztos bennmaradás a fő cél, ezen túlmenően pedig az, 
hogy minél előrébb végezzenek. A legfontosabb azonban 
az, hogy meg legyen a stílusa a csapatnak és kialakuljon 
az a mag, amelyre hosszú távon lehet számítani Debre-

Megalkuvás nélküli KÜZDÉST 
várnak a Lokitól

cenben, fogalmazott. Rámutatott, a helyi fiatalokra, az 
akadémián kinevelt játékosokra kívánnak építeni.

– Ez abból a szempontból is kedvező, hogy egyrészt

egy szerethető, helyi csapatról beszélünk, 

másrészt ezek a játékosok értékei lesznek a DVSC-nek. 
Nemcsak azért, mert itt játszanak és jó eredményeket 
érnek el a csapattal, hanem utána adott esetben innen 
tudnak menni külföldre, ami a klubnak bevételt jelent. 
Ebbe az irányba kell haladni, ez tud biztos jövőt nyújtani 
az egyesületnek – tette hozzá az igazgatótanács elnöke.

- Bár a fő szempont az, hogy magyar játéko-
sokra épüljön a keret, ha a fejlődés a cél és 

az, hogy a későbbiekben kikerüljenek a 
nemzetközi porondra, akkor „elenged-

hetetlen lesz, hogy egy-két rutinos 
futballistát vásároljon a klub”. 
Hozzátette, ehhez meg kell te-
remteni az anyagi feltételeket, és 
úgy véli, ez a következő években 
sikerülni is fog.

Szabó Péter a partnerekkel 
kapcsolatban megjegyezte, a 

korábbi szponzorok mellé néhány új 
is érkezett. Rámutatott, ahhoz, hogy 

még több szponzort és nézőt tudjanak 
bevonni, bizonyítania kell a csapatnak: jól kell 

játszani és magának a klubnak is úgy kell felépülnie, 
hogy az vonzó legyen.

– Ami viszont nagyon fontos az az, hogy játszunk 
alázattal, megalkuvás nélkül, azt mindig értékelik. Nem 
fogsz mindig nyerni, nagyon jól játszani, de egy a lényeg, 
hogy a 110 százalékot adjuk ki és csússzunk-másszunk, 
bármi van. Lássák azt, hogy

mindent megteszünk azért, hogy 
partiban maradjunk és győzzünk. 

Ha ezek megvalósulnak, akkor elégedettek leszünk és 
ehhez eredmény is fog párosulni.

Ami az akaratot illeti, nem érheti zokszó a csapatot: 
a nyitány mindkét mérkőzésén vert helyzetből húzta ki 
önmagát. Kispesten egy gólra néggyel válaszolt a máso-
dik félidős játékkal, a nagyerdei pontszerzés idején pedig 
null-kettőről hajrázott ki egy döntetlent. 

Miért csak a talpra állásban jeleskednek!? Nos, erre 
várnak választ a drukkerek, s ezt hangsúlyozta az igaz-
gatóság elnöke is: száztíz százalékig hajtani, gürizni. Nem 
csupán vészhelyzetben, de a meccs első percétől kezdve. 
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Megfejtéseiket szeptember 1-jéig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

filmjéből, a Hajdú-Bihar megye 
című alkotásból sorsolunk ki két 
darab DVD-t. Ezt szerkesztősé-

günkben vehetik át.
Előző számunk szerencsés 

megfejtői: 
Varga István, Csokonai  utca 29. 
és Mészáros Ágnes, Böszörményi 

út 68/J.

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is 
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 12 éve működő, szokatlanul ol-
csó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyar-
ország 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 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.

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 mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
12 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

O GOURMET. Szeptember első 
hétvégéjén – 3. és 5. között 
– rendezik meg Debrecen 
legízletesebb rendezvényét, a 
Debrecziner Gourmet Fesztivált. 
A Nagyerdőben a legismertebb 
magyar séfek és éttermek 
fognak bemutatkozni ezen a 
háromnapos rendezvényen. Az 
idei Gourmet-fesztivál központi 
alapanyagai közé tartozik majd 
a mangalica, a chili és a szilva. 
A rendezvény szervezői idén 
is fontos hangsúlyt fektetnek 
a jótékonyságra. A fesztiválra 
csak védettségi igazolvánnyal 
lehet majd belépni.
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Debreceni Korzó
Információs kiadvány

 Lapigazgató: Dr. Szabó József

 Kiadó: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 

Előkészítés, arculat:  Török József

 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Értékesítés:  sales@mcdb.hu

 Telefon: (52) 525-100

 E-mail: korzo@mcdb.hu

 Lapterv:  Petromán László 

 Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.  

  Debrecen, Böszörményi út 6.

 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 70 ezer példányban  

  Debrecen területén

 Terjeszti: Krekk-Info Nonprofit Kft.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért a 
felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített egyedi 
grafikai megoldások utánközlése engedélyünk nélkül tilos.

Karnevál
Idén is lesz virágkarnevál. Nem egészen olyan, 
mint a korábbi években, ám nagyon gazdag 
program várja az itt élőket, a Debrecenbe 
látogatókat augusztus 12. és 20. között. 
Nagyszabású hangversenyeken, pazar színpadi 
produkciókon, különleges rendezvényeken, 
izgalmas események során vehetünk részt ezekben 
a napokban. A szervezőkön nem múlik; minden 
adott lesz, hogy igazán jól érezhessük magunkat 
Debrecenben!
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