
PROGRAMOK DEBRECENBEN
KoncerteK, tárlatoK, előadásoK 

melléKlet

SZÍNHÁZ
a nagyerdőben

KINYITOTT
az aquaticum 
debrecen strand 

korzódebreceni

2021. május 21. – június 24.



2



3

Újranyitás

Tisztelt debreceni polgár! Kedves 
olvasó! Amikor a megújult Debre-
ceni Korzó első számát kezében 
tartja, és belelapoz, azt láthatja, 
hogy városunk a pandémia ezer 
nehézséggel járó, sok veszteséget 
hozó időszaka után újraéled, hogy 
folytathassa útját azon célok eléré-
sére, amelyeket 2030-ig tervezve 
megfogalmaztunk, s amelynek 
megvalósítása érdekében közösen 
dolgozunk, mi, mindannyian, debre-
ceniek. Meglehet, nehéz időket él-
tünk, élünk, elcsöndesedett az élet, 
de nem állt meg. A folyamatosan 
bővülő munkalehetőségek, a meg-
újuló közterületek, intézmények, a 
gondoskodó város által a rászoru-
lóknak nyújtott segítség mind-mind 
bizonyítja, hogy Debrecen dinami-
kusan és céltudatosan fejlődik. 

Várnak a könyvtárak
Májusban a Méliusz Juhász Péter Könyvtár valamennyi 
egysége újra kinyitott. A szolgáltatások csak védettsé-
gi igazolvánnyal vehetők igénybe. Az egységek a 18 év 
felettiek számára csak ennek, valamint a személyazo-
nosító okmánynak együttes felmutatásával látogatha-
tók. A 18 év alatti látogatók csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkező felnőtt kíséretével léphetnek be.

Az elmúlt hónapok különösen 
nehézzé tették a kultúrában dolgo-
zók, alkotók munkáját, elmaradtak 
a hagyományos találkozások a 
közönséggel, sőt, az alkotó folya-
matok körülményei is sokkal nehe-
zebbé váltak. De pontosan ebben a 
nehéz helyzetben mutatkozott meg, 
mennyi innovatív és kreatív energia 
van városunkban. 

Nem csak a közösségünk szá-
mára tudtunk mégis szórakozást és 
értéket kínálni, de azon is dolgoz-
tunk, hogy megújuló kulturális 
élet várja majd az újranyitást, 
összhangban azzal a vállalással, 
hogy a hagyományaira büszke, 
újító szellemű Debrecen a régió 
központja legyen. Tervekkel telve, 
tettre készen vágunk hát neki az 
elkövetkező hónapoknak, hogy 
Önöknek tartalmas szórakozást 
kínáljunk, ami öregbíti és messzire 
viszi Debrecen jó hírét.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatók újra 
használhatják az olvasói tereket, személyesen válogat-
hatnak a szabadpolcos részeken is.

Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek, 
illetve nyitvatartási időn túl ajánlják a könyvkölcsönző 
automaták használatát. A kéréseket a kolcsonzes@
meliusz.hu e-mail címre lehet elküldeni. Az összeké-
szített csomagokat a könyvkölcsönző automatákba 
helyezik el, ahol három napig őrzik. A kölcsönzött do-
kumentumok visszaszolgáltatására bármikor igénybe 

vehetők az automaták. Telefonon 
nem fogadnak kéréseket.

Egy könyvtárból összesen ismét 
6 könyvet lehet kölcsönözni, háló-
zati szinten pedig 12 darabot.

Tartozás esetén csak a 2020. 
november 11. előtt keletkezett 
késedelmi díjakat kell rendezni.  
A helyzetre való tekintettel a 2021. 
július 1. előtt lejáró kölcsönzésekre 
nem számolnak fel további kése-
delmi díjat!

Az online beiratkozás továbbra 
is elérhető új beiratkozók részére. 
Az elkészült olvasójegyeket szemé-
lyesen, a kért könyvtárban lehet 
átvenni.

A szolgáltatóhelyek új 
nyitvatartása megtekinthető a 
www.meliusz.hu oldalon.

Jó egészséget, sok élményt 
kívánok mindannyiunknak!

Puskás István 
alpolgármester
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Utazás Debrecenben 
Városismereti lapbookkészítő versenyre hívja a 7–10. 
osztályosokat a Déri Múzeum. A szervezők arra 
kérik a diákokat, hogy 50x70 cm-es, fotókartonra 
készülő munkáikban vizuálisan jelenítsék meg azt 
az útvonalat, amiről Pákh Albert: Utazás Debrecen-
ben című szövegében olvastak. Tervezzenek ezután 
egyedi társasjátékot, az első feladatban megjelení-
tett helyszínek és a hozzájuk kapcsolódó információk 
felhasználásával. Feladatuk még, hogy az írónak 
levélben számoljanak be arról, hogyan változott meg 
Debrecen, s végül írjanak nekrológot Pákh Albertnek.

A beérkezett lapbookokat háromtagú zsűri bírálja 
el irodalomtörténeti, várostörténeti és pedagógiai 
szempontok figyelembevételével. Az első helyezett 
okosórát nyerhet.

A diákoknak a lapbookon fel kell tüntetniük ne-
vüket, e-mail-címüket és telefonszámukat. A beadás 
határideje: július 14–16-áig – nyitva tartás esetén – 
a Debreceni Irodalom Háza pénztárosánál. Amennyi-
ben ebben az időszakban az intézmény a pandémia 
miatt zárva tartana, úgy a pályázók 9 és 15 óra kö-
zött Aranyi Fruzsina múzeumpedagógusnál, előzetes 
telefonos egyeztetést követően adhatják le műveiket. 
A zsűri augusztus 16-áig bírálja el a pályázatokat.

varázslatos lények
Félévnyi bezártságot és több sikeres 
kirakatkiállítást követően rendkívül látványos 
tárlattal várja újra a látogatóit a Kölcsey Központ, 
ahol végtelen mívességgel, tudományos alapos-
sággal készített lapokon varázslatos élőlények, 
fantázia szülte organizmusok népesítik be a falakat 
és a teret.

A kiállítás nagy részét M. Nagy Szilvia grafikái 
és plasztikái teszik ki. A több mint kétszáz egyedi 
rajz jórészt Borges Képzelt lények könyve című 
művéhez készült. A tárlaton Cs. Horváth Judit fes-
tőművész érzékeny olajképei mellett természettu-
dományos igénnyel készült botanikai akvarelljeiből 
is láthatunk néhányat, valamint találkozhatunk 
Varga Zoltán, 
a Debreceni 
Egyetem bioló-
gus professzo-
rának munkái-
val is, aki – az 
Állatismeret 
néhány rajza 
mellett – rit-
kábban publi-
kált munkáiból 
is válogatott e 
tárlatra.

BIharI fotóriporterek tárlata
A nagyváradi székhelyű Euro Foto Art Nemzetközi 
Egyesület idén is meghirdette pályázatát. A pálya-
művekből rendezett kiállítást először Nagyváradon 
nézhették meg az érdeklődők februárban, a tárlat 
– a hagyományoknak megfelelően – Debrecenbe 
költözött, a Burgundia utcai Partium Házba.  
A szervezők szerint a verseny idén azért is különle-
ges jelentőséggel bírt, mert a járvány miatti elszi-
geteltségben határokon átívelően teremtett közös 
találkozási pontot a régió magyar és román fotóri-
porterei számára úgy, hogy alkotásaikon keresztül 
azt is megmutatta, milyen történések foglalkoztat-
ták a két testvérmegyét az elmúlt esztendőben.

TOROK SÁNDOR festőművész május 13-án 
töltötte volna a 85. évét, és június 12-én lesz 
tizenöt esztendeje, hogy nincs már közöttünk. 
Nemrég ért véget Budapesten, a Széphárom 
Galériában rendezett emlékkiállítása, váro-
sunkban pedig a Debreceni Akadémiai Bizott-
ság Thomas Mann utcai székháza ad helyt 
tárlatának.
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Az emberek időtlen idők óta szívesen kémlelik az 
eget, nem csoda hát, hogy a nyári időszak egyik 
legnépszerűbb programja az Agóra Tudományos 
Élményközpontban a csillagles. A látogatók már az 
élményközpontba vezető hídon ráhangolódhatnak 
az égbolt titkaira a tavaly ősszel elkészült Naprend-

Új lakók az állatkertBen
November óta nem fogadhattak látogatókat a debreceni állatkert-
ben, de a dolgozók a zárás alatt sem tétlenkedtek. Számos fajjal 
és egyeddel bővült a Nagyerdei Kultúrpark állatállománya. Már 
decemberben új jövevényeket vártak a park munkatársai; januárra 
ki is fejlődtek az ebihalakból a különleges amazóniai tejbékák.  
A kifutókban sem kellett sokat várni az újabb szaporulatra: janu-
árban egészséges házikecskék és szürkemarhaborjú jött a világra. 
Februárban a keltetőben sarkantyús teknősök bújtak ki a tojásból, 
s költöztek hamar az állatkert teknősovijába. 

Ám nem csak kicsikkel bővült a hatalmas állatkerti család, 
február végén Pécsről öt nyílméregbéka is érkezett Debrecenbe, 
márciusban pedig vörös vállú, karolinai és mandarinrécék vehették 
birtokba az állatkert tavát. Ugyanebben a hónapban egy kis jávor-
antilop születése örvendeztette meg a dolgozókat, az áprilist pedig 
három újonnan érkezett nyuszi nyitotta meg, akik Nyuszifalvára 
költöztek be a parkon belül. A tapsifülesek után nem sokkal ér-
keztek a színpompás fényfácánkakasok, majd szalagos varánusz 
és Anthony-nyílméregbéka is. Ezek után nem kellett sokat várni, s 
ezúttal két óriási rágcsálóval, nagy marákkal, valamint egy nandu-
kakassal, illetve egy szurikáta ikerpárral gazdagodott a Nagyerdei 
Kultúrpark. Az új jövevények májustól újra várják a látogatókat.

szer-modell segítségével. A távcsöves 
csillagnézés minden alkalommal egy 
bevezető előadással kezdődik, majd a 
teleszkópon keresztül megcsodálhat-
ják az érdeklődők a Hold krátereit és 
a legnagyobb meteoritbecsapódások 
nyomait kísérőnk felszínén, de megfi-
gyelhetnek csillaghalmazokat és kettős 
csillagokat is szakember vezetésével. 
Emellett megismerkedhetnek a jelleg-
zetes tavaszi csillagképekkel, az Ökör-
hajcsárral, Oroszlánnal és a Szűzzel. 
Ezek legfényesebb csillagai, azaz az 
Arcturus, a Regulus és a Spica alkotják 

a „Tavaszi Háromszög” elnevezésű csillagformációt, 
mely az éjszakai tájékozódásban nagy segítségünkre 
lehet.

Aki szeretne első kézből értesülni a rendszeres 
időközönként meghirdetett programokról, iratkozzon 
fel az Agóra hírlevelére az élményközpont weboldalán.

CSIllAGnézés az Agórában

klónIa
Ferenczy Zsolt Klónia című, a Modem-
ben július 18-áig látható kiállításában 
a kapitalizmus, a progresszió és a 
felhalmozás kritikáját fogalmazza meg 
egymásra ható folyamatok vizuális 
diskurzusaiként. A tárlat drámai, trau-
matikus, máskor humoros, abszurd, sőt 
imaginárius képeket idéz meg festmé-
nyeken, rajzokon, kisfilmeken, installá-
ciókon és objekteken keresztül.
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az online koncertek után végre újra közönség 
előtt zenélhettek a Debreceni Kodály Filhar-
monikusok. Bár az évadnak hivatalosan vége 
van, a zenészek kihasználják a lehetőségeket, 
s különböző szabadtéri előadásokkal lepik 
majd meg a debrecenieket. Lehetőségekről 
és tervekről beszélgettünk a filharmonikusok 
igazgatójával, művészeti vezetőjével és kar-
mesterével, Somogyi-Tóth Dániellel.

Újra visszatértek a közönség elé. Milyen érzés ez?
Fél évvel ezelőtt, november 10-én adtuk az utolsó 
koncertet Debrecenben, a zenekar pedig május 11-én 
léphetett újra közönség elé. Nagyon jó érzés volt, hogy 
teltház-érzetünk lehetett: nagyon sokan eljöttek a 
bérleteseink közül, és új jegyvásárlóink is voltak. Az az 
odaadó figyelem, az az erőteljes jelenlét pedig, melyben a 
közönség részesítette a programot, egy hatalmas ajándék 
a művészeink számára, amiért nagyon hálásak vagyunk. 
Büszkék vagyunk a debreceniekre, hiszen – sokan jöttek 
és voltak jelen a koncerten.

Közönség előtt tartják a bérletes évadzáró koncer-
teket, de rendhagyó módon. Mit kell erről tudni?
Nagyon furcsa ez a 2020/2021-es évad. Ősszel még nagy 
reményekkel indultunk az szezonnak,  ehhez képest mind-
össze egyetlen bérletes nagykoncertet tudtunk megtartani 

Szabadtéren zenél egész nyáron a kodály
Filharmónia októberben. Szintén a tavaszi tapasztalatokból kiindulva, 

nem tologattuk a hangversenyeket, hanem amit tudtunk, 
megtartottunk online. Májusban pedig a nyitás szinte 
egybecsúszik a zárással. A szokásos, két nagy bérletes 
évadzáró koncertünket összevontuk egy időpontra, május 
28-ára, és a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon tartjuk meg 
jó idő esetén. Erre minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
nem csak a bérleteseinket. A koncerttel kapcsolódunk a 
Magyar Klasszikus Zene Napjához, melyet Kocsis Zoltán 
születésnapjára tűztek ki, és minden évben szeretnék 
megrendezni az eseményt. Ennek megfelelően a mi hang-
versenyünk műsorán is csak magyar darabok szerepelnek 
(liszt és Kodály mellett a kortárs Wolf Péter és Tóth Péter 
darabjai), és többen vezényelünk a koncerten; mellettem 
Kollár Imre, Kocsis-Holper Zoltán karnagy és Kovács lászló.
 
A debreceni állatkerttel egy közös projekten dol-
goznak. Mi lesz ez?
Nagyon régi vágyunk az állatkertben való zenélés. Több 
mint tíz éve már volt egy ilyen eseménye a zenekar-
nak, az akkori kulturális alpolgármester, Halász János 
javaslatára. A zárások következtében a gyerekkoncertek 
szenvedték a legnagyobb hiányt; ezt most igyekszünk 
alaposan bepótolni: a gyermeknappal kezdődően a nyár 
folyamán 6 alkalommal, és alkalmanként több koncerttel 
tervezünk szabadtéri koncertnapokat tartani, a Nagyerdei 
Kultúrparkkal együttműködésben.
 
Számíthat a közönség szabadtéri koncertekre?
A lehető legtöbb alkalommal szeretnénk a debreceni-
eknek zenélni. Ezek lehetnek spontán megmozdulások 
is a belvárosban. Készülünk a Klasszikusok éjszakájára 
augusztus 15-én. Idén ez a programunk a Cziffra Fesz-
tivállal közös szervezésben készül. Várhatóan a főtéren 
megrendezett nagykoncert vendég fellépői Balázs János 
zongoraművész és Vigh Andrea hárfaművész lesznek.
 
Okozott-e valamilyen nehézséget, hogy eddig on-
line koncerteket adtak, vagy ugyanúgy próbáltak, 
mint a zárás előtt?
Az egymástól és a közönségtől való elszakítottság új hely-
zet elé állította a művészeinket. A menedzsment részéről 
pedig folyamatos figyelmet és újratervezést igényelt az el-
múlt időszak. Nagyon rugalmasan kellett hozzáállnunk az 
állandó változáshoz; azt gondolom, ebben erősek voltunk. 
Büszke vagyok minden kollégámra, hiszen alkalmazkodni 
tudtak az újabb- és újabb helyzetekhez, és amikor kellett 
– akár villámgyorsan is –, kiváló teljesítményt tudtak nyúj-
tani. Büszke vagyok arra is, hogy a tavaly tavaszi zárás 
után – amikor már lehetett –, a magyar és európai zene-
karok közül is az elsők között hoztunk létre szimfonikus 
produkciókat. Most is, a biztonságos lehetőséget kivárva, 
de a lehető leghamarabb lépünk az újból élő, közönség 
előtt történő koncertezés felé.
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O FUTURE OF DEBRECEN. Stílszerűen a víz világ-
napján bontott zászlót a mozgalom. A cél: megőrizni 
a város természetes környezeti értékeit, s hogy újabb 
innovatív ötletek, módszerek segítségével ezeket a 
mostaninál jobb állapotban adják majd át a követ-
kező generációknak. Fontos, hogy a fiatalokat is meg 
tudjuk szólítani; meggyőződésünk, hogy olyan város-
ban fogunk élni 20-30 év múlva, ami az ő elképzelé-
seikben él – nyilatkozta Balázs Ákos alpolgármester, 
a mozgalom ötletgazdája.

O SZILÁRD útburkolatot kap a Keresszegi utca: 188 
méter hosszan, csapadékvíz-elvezetéssel, padkával 
építik meg az útszakaszt. Emellett a Kinizsi és a 
Virág utcák nagy felületű aszfaltozása is megvalósul 
idén. Ahogy Papp lászló polgármester a helyszíni 
sajtótájékoztatón elmondta: 25 utca fejlesztését 
indítják el idén a városban. 

O FOLYTATÓDIK a Pallagi úti sétány megújítása.  
Az úgynevezett Varázserdő projekt részeként – egye-
bek mellett – megújul a térburkolat és a közvilágítás, 
illetve felújítanak 4 villamosátjárót is. A beruházás 
összköltsége 736 millió forint. Papp lászló polgár-
mester a fejlesztés kapcsán úgy fogalmazott: a 
debreceni Nagyerdő Közép-Európa egyik legszebb 
városi parkerdeje lesz.

O KÖRFORGALOM. Elkezdődött a kétsávos körfor-
galom korszerűsítése a Balmazújvárosi úton. Az el-
múlt években számos csomópontot építettek át vagy 
újítottak fel Debrecenben, hogy nőjön azok áteresztő 
képessége, így felgyorsuljon és biztonságosabbá 
váljon az áthaladás. A 33-as főutat a város határától 
négysávosítják a Balmazújvárosra vezető útig. 

O TOP 10. A Financial Times az európai kisvárosok 
között a második legjobb befektetésösztönzési stra-
tégiával rendelkező várossá választotta Debrecent.  
A város felkerült a világ legjobb befektetésösztönzési 
célpontjainak top 10-es listára is – olyan társaság-
ba, mint New York, Hongkong, Abu Dhabi, Dubai és 
Zürich.

O AZ ÚJKERTBEN lakók életminőségén szeretnének 
javítani a Zöld Város Program fejlesztéseivel. A zöld 
területek mellett öt játszóteret, kilenc sportpályát újí-
tanak meg, szabadtéri KRESZ-pályát alakítanak ki a 
gyerekek számára. Kósa lajos úgy fogalmazott, hogy 
a Zöld Város Program országos szinten egyedülálló; 
ilyen átfogó fejlesztés máshol nem zajlik, s ezzel 
Debrecen megint példát tud mutatni. 12 hektáros 
területet érintő fejlesztésről beszélhetünk – mutatott 
rá Papp lászló polgármester az eseményen, hozzáté-
ve, hogy 83 fa és 38 ezer cserje elültetése teszi még 
élhetőbbé az Újkertet.

O ÚJ BUSZOK. Megkötötte a buszos flottaszerző-
dést a következő tíz évre a DKV és az Inter Tan-ker 
Zrt. Az új buszok a környezetet is jobban kímélik 
majd. A megállapodás szerint a régi autóbuszok cse-
réje fokozatosan történik meg. Az első új járművek 
jövő év elején érkeznek, és összesen 119 Mercedes-
autóbusz áll forgalomba 2024 októberéig. Az új, 
ezüstszürke buszok a debreceni gyárban készülnek.  

O CSENDES és környezetkímélő. Négy új elektromos 
meghajtású hulladékgyűjtő autót adtak át Debrecen-
ben. A környezetbarát járműveket az Elektromega 
Kft. fejlesztette. Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium 100 százalékos támogatásával a projekt  
512 millió forintból valósult meg.
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O AZ IRODALOM VÁROSA. A város napja alkalmá-
ból fontos bejelentést tett a polgármester: nemzetkö-
zi pályázatot nyújtanak be az UNESCO-hoz, az ENSZ 
kulturális szervezetéhez. Pozitív elbírálás esetén 
Debrecen – nemzetközileg is elismert módon – az 
irodalom városa lehet, ahogyan az elnyerhető titulus 
mondja: City of literature.

O CIVIL SZERVEZETEKET támogat a város; erre  
30 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre.  
A civil, ifjúsági, kulturális és sportszervezetek mű-
ködésre, programszervezésre és 200 ezer forintig 
eszközbeszerzésre is pályázhattak május közepéig. 
Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott: a 
pályázat a kultúra területén tevékenykedő közössége-
ket a túlélésben tudja segíteni. Széles Diána alpol-
gármester pedig arról nyilatkozott: a város fontosnak 
tartja, hogy nem csak működésre, hanem programok 
szervezésére is pályázhattak a szervezetek.

O DÍJ. Újabb nemzetközi elismerésről számolt be 
Kósa lajos országgyűlési képviselő, Barcsa lajos 
alpolgármester és Póser Zoltán, az EDC ügyvezetője. 
Debrecen – 2017 után – újra elnyerte az Év Feltö-
rekvő Városa díjat. Az idei CEE Shared Services and 
Outsourcing Awardson emellett a top 6-ba jutott 
még a legdinamikusabban Fejlődő Város kategóriá-
ban.

O TÖBB MINT 700 csomagot juttatott el rászo-
rulóknak a Debreceni Karitatív Testület a húsvéti 
időszakban. Családok és magányos idősek is kaptak 
a felajánlásokból. Mint Széles Diána alpolgármester 
elmondta, az önkormányzat a szociális támogatási 
rendszeren és a testületen keresztül is segíti a nehéz 
körülmények között élőket.

O A KÍNAI Semcorp-csoport 65,5 milliárd forintos 
beruházást hajt végre Debrecenben. Az új, 100 ezer 
négyzetméteres szeparátorfólia-gyárban 440 új 
munkahelyet hoznak létre. A debreceni önkormány-
zat és a Vagyonkezelő Zrt. határidőre teljesítette 
mindazon feladatokat (többek között a telekalakítás, 
ideiglenes közműkapcsolatok kiépítése, lőszermen-
tesítés), amelyek a végleges adásvételi szerződés 
aláírásának előfeltételei voltak, így a Semcorp és a 
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. április elsején aláírta a 
megállapodást.

O TELJESEN FELÚJÍTJÁK az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőt. A korszerűsítésre kiírt pályázatot a 
Bord Építész Stúdió Kft. nyerte. Az élményfürdő arcu-
latváltáson esik át; a víz és a növényzet kombinációja 
révén úgy érezhetjük majd, mintha egy lakatlan zöld 
bolygóra érnénk, ahová űrhajókkal és repülő eszkö-
zökkel is el lehet jutni – ilyen elemek is beépülnek 
majd a fürdőbe. Az egész komplexum – a hotellel és 
a stranddal együtt – átjárható lesz. 

O A LIGET TÉREN a régi kosárlabdapálya helyén 
olyan többfunkciós sportpályát alakítottak ki, ahol 
hét különböző sportág (futball, kosárlabda/streetball, 
floorball, futsal, frizbi és görkorcsolya) gyakorolható. 
A multifunkcionális sportpálya értéke tízmillió forint, 
s azt egy helyi cég, a KATKER 2005 Kft. adományoz-
ta. Tasó lászló országgyűlési képviselő az átadón 
az együttműködés erejéről beszélt, hozzátéve, hogy 
Debrecenben a sikeres és erős vállalkozások a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében visszaadnak 
a társadalomnak abból a haszonból, ami az üzleti 
tevékenységük eredménye. A képviselő úgy véli, a 
debreceni példa ragadós Hajdú-Biharban is; egyre 
több településen hatalmas a tenni akarás.
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O A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉVE. Idén város-
szerte nagy felületű aszfaltozásokat, parkolóépíté-
seket, járdafelújításokat és kerékpárút-építéseket 
végeznek – erről tartott tájékoztatót Papp lászló.  
A polgármester elmondta, 2021-ben 680 millió forin-
tot fordítanak nagy felületű aszfaltozásra a városban. 
25 teljes út vagy útszakasz újul majd meg, többek 
között a Pesti, a Kemény Zsigmond bevezető szaka-
sza, a Honti, a Virág, az Egymalom utca, Kismacson a 
Napraforgó utca. 

A polgármester szólt arról is, hogy a Tócóskert 
tér 1–8. között új, 40 helyes parkolót alakítanak ki, a 
Tócóvölgyben, a Zöld város program részeként pedig 
20 új helyet.

A járdafelújítások is folytatódnak: idén hét kilomé-
ternyi járdán fognak dolgozni. Folyamatban vannak a 
lakossági kezdeményezésre elkezdett útfejlesztések 
is – ezek 26 utcában indulnak majd.

A kerékpárút-építésekkel kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, a keleti városrészben a Hajnal és a 
Vágóhíd utca kereszteződésétől a Panoráma útig tart 
a kivitelezés. A nyugati részben a Kismacsig húzódó 
kerékpárúton indulhatnak a munkák.

A kereszteződésekben is felújítások folynak. A Nyíl 
utca–Hadházi út–Bem tér–Füredi út csomópontjában 
minden irányba kialakítanak egy jobbra kanyarodó 
sávot. A legjelentősebb fejlesztés pedig a nyugati 
kiskörút harmadik ütemének elindítása lesz.

O SZIGET-KÉK. Átalakítják, modernizálják és bővítik 
Debrecen legkedveltebb játszóterét, a Nagyerdőn ta-
lálható Ötholdas Pagonyt. A tervek szerint Sziget-kék 
játszótérré nevezik át, Szabó Magda meseregényéből 
merítve: tematikus parkká alakítják át, a mese ele-
meit beemelve. A Sziget-kék négy évszakos játszótér 
lesz egy központi épülettel, kávézóval és kilátóval. Ide 
rossz idő esetén is be lehet húzódni, illetve ott szü-
letésnapokat és más programokat is meg lehet majd 
valósítani. Az 58 játékelemet felvonultató beruházás 
– a tervek szerint – nyár végén, ősz elején kezdődhet.

O TOURINFORM. Új helyen és megújult környezet-
ben, a Piac utca 20. szám alatt, a Régi Városháza 
épületében nyílt meg a Tourinform-iroda. Pósán lász-
ló országgyűlési képviselő, az Országgyűlés kulturális 
bizottságának elnöke az iroda átadásán fontosnak 
nevezte, hogy az ország gazdaságát, benne a több 
százezer embernek munkát adó idegenforgalmat 
mielőbb újra lehessen indítani, és üdvözölte, hogy a 
pandémia idején sem álltak le a turisztikai fejleszté-
sek. Széles Diána alpolgármester pedig arról beszélt, 
hogy erős belföldi forgalomra számítanak ezen a 
nyáron, amire felkészültek. A tervek szerint az iroda 
főszezonban, június 1. és szeptember 30. között 
hétfőtől szombatig 9 és 18 óra, vasárnap 9 és 15 óra 
között várja majd az érdeklődőket.

O A MI CIVAQUÁNK címmel ötletpályázatot írt 
ki a Future of Debrecen mozgalom. A Civaqua-
programnak köszönhetően nagyon sok zöld terület 
kel majd életre; olyan kirándulóhelyek, pihenőhe-
lyek, sportolásra alkalmas terek jönnek létre, ahol a 
városlakók programokat tervezhetnek. Papp lászló 
polgármester a pályázat kapcsán azt mondta: „arra 
szeretnénk megkérni a velünk közösen gondolkodó-
kat, hogy mondják el az ötleteiket azzal kapcsolat-
ban, hogyan lehet az emberi kapcsolatot a természeti 
környezettel egy nagyon humánus, a természet- és 
környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő 
megoldással teljessé tenni”. Kósa lajos országgyűlési 
képviselő azt emelte ki, hogy a Civaqua egy ko-
moly környezetmegújítási és jóléti program, amihez 
érzelmi kötődése van a debrecenieknek. Balázs Ákos 
alpolgármester a részleteket ismertetve elmondta: a 
Future of Debrecen ötletpályázatára a városban élő 
vagy tanuló minimum 3, maximum 5 fős csapatok 
jelentkezését várják június 15-éig. Pályázni kizárólag 
online lehet, ahol minden további információ elérhető. 
Az ötletpályázat résztvevői értékes nyereményekkel 
gazdagodnak.
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O KANYARODÓ SÁV. A Józsáról érkezők dinami-
kusabb haladása érdekében több kereszteződésben 
is áthangolták a lámpákat januárban. A forgalom 
gyorsítása érdekében májusban újabb beruházás 
kezdődött: egy jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki a 
város felől érkezőknek a Böszörményi útról a Békessy 
Béla utca felé, hogy gyorsabb és biztonságosabb 
legyen a közlekedés. A kábelkiváltási munkák már el 
is kezdődtek.

O BICIKLIUTAK. Elkezdődött a Wesselényi utcán a 
keleti városrészt érintő kerékpárút építése. Egy-
szerre több helyen is dolgoznak majd a következő 
hónapokban. „A Panoráma útig tekerhetünk majd 
kerékpárúton Debrecen belvárosából” – jelentette be 
Papp lászló polgármester sajtótájékoztatóján. Mint 
elmondta, összesen nyolc kilométer kerékpárút épül 
több beruházásban a keleti városrészben; ezzel tíz 
százalékkal nő Debrecen 80 kilométeres kerékpárút-
hálózata 2022 nyarára. Pósán lászló országgyűlési 
képviselő a sajtóeseményen arról beszélt, hogy így 
még többeknek lesz lehetősége környezetbarát 
közlekedési eszközt választani, emellett a szabadidő 
hasznos eltöltésére is több lesz a lehetőség. Pósán 
lászló szerint amennyiben a debreceniek a kerékpárt 
választják, hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább legyen 
a város levegője. 

Az önálló kerékpárút a Wesselényi úton épül.  
Ott a Keletterv épületéig már megépítették a 
bicikliutat; ezt folytatják majd a Vágóhíd utcai 
felüljáró felé. A Vágóhíd utcai felüljárón a lion Office 
Centerig 582 méter hosszan alakítják majd ki az 
elválasztott rendszerű gyalog- és kerékpárutat.  
A másik kerékpárutat a Diószegi úton építik majd fel. 
A kezdőpontja a Vágóhíd utca–Diószegi út–Bihari utca 
csomópontja lesz, a végpontja pedig a Diószegi út és 
a Sikló utca kereszteződése.

Future of Debrecen
Idén tavasszal bontott zászlót a zöld jövőért a 
Future of Debrecen mozgalom, amelyben debreceni 
szakemberek fogtak össze, hogy a cívisvárosban az 
épített környezeti értékek és a természeti értékek 
közötti harmónia megteremtéséért dolgozzanak. 

Már több akciójuknak is szemtanúik lehettek 
a debreceniek: ilyenek például a faültetések és a 
zöld buszmegállók létrehozása. Emellett az online 
világban is jelen vannak, s ott is hasznos cikkekkel, 
tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének részt 
venni a környezetvédelmi törekvéseikben. Olvasha-
tunk a hétköznapokban megjelenő műanyag hulladé-
kokról, különleges állatfajokról, amelyek hazánkban 
élnek, illetve olyan tájakról, amelyeket érdemes 
megőrizni az utókor számára. Ötleteket gyűjthetünk 
különböző termékek otthoni elkészítésére, vagy arra, 
hogyan mossunk, tisztálkodjunk vagy épp vásároljunk 
hulladékmentesen. Recepteket is találunk, amelyek 
hozzásegítenek a hulladékmentes konyhához. 

Emellett a Future of Debrecen honlapján beszá-
molnak azokról a fejlesztésekről is, amelyek segítenek 
Debrecent tisztábbá, zöldebbé és élhetőbb várossá 
tenni; ilyen az elektromos buszok beszerzése, a Zöld 
város program vagy a Civaqua-program. Továbbá ter-
vekről is olvashatunk az oldalon, ilyen az „Ültessünk 
tízezer fát Debrecenbe” kezdeményezés, amelyhez 
debreceniek, intézmények és cégek is csatlakozhat-
nak, vagy a napelempark kialakítása, amellyel majd 
az elektromos buszok töltését intézik majd. 

Érdemes időről időre ellátogatni 
a Future of Debrecen weboldalára, 
illetve közösségi felületeikre, hiszen a 
környezetünk védelme mindannyiunk 
érdeke.
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O CAMPUS FESZTIVÁL. Tavaly a járványhelyzet 
miatt a Campus Fesztivál elmaradt, a jegyeket, bér-
leteket vissza lehetett váltani, vagy „át lehetett vinni” 
a következő évre. A szervezők jelenleg arra készülnek, 
hogy megtartják a július 21-e és 25-e közé tervezett 
rendezvényt, mely várhatóan védettségi igazolvánnyal 
lesz látogatható. A szervezők közlése szerint május 
végén határoznak a fesztivál megtartásáról. Mindazok-
nak, akik elővételben vásárolt bérlettel rendelkeznek, a 
teljes, részletes program ismeretében lehetőségük lesz 
június első felében jegyvisszatérítéssel élni, a jegyet 
felhasználni az idei évre (amennyiben a fesztivált meg 
tudjuk tartani), de dönthetnek úgy is, hogy bérletüket a 
2022. évben használják fel.

Deszka: új formában
Tavaly a pandémia miatt elmaradt, idén május 26. és 29. 
között viszont ismét megrendezik a Deszka Fesztivált – a 
járványügyi korlátozásoknak megfelelően – egy újszerű 
formában.

A Deszk@ Digital nevű programsorozaton olyan színházi 
produkciókat láthatnak majd az érdeklődők, amelyek kifeje-
zetten digitális platformra készültek, s amelyek különböző 
módokon járják be az online tér adta kreatív lehetőségeket. 

A kertmozik mintájára a szervezők kertszínházba hívják 
a nézőket, akik babzsákokra, székekre, plédekre telepedhet-
nek le a Nagyerdei Stadion füvén. Két élő produkciónak ad 
teret az idei programsorozat: az előadások sora Tóth Kinga 
Mariamachina című két performanszával indul május 26-án, 
majd a Csokonai Színház Hamletjével folytatódik.

A rendhagyó Deszkára a digitális produkciók között 
meghívást kapott az Örkény István Színház Kiváló dolgozók 
című előadása, a Trafó levél anyámhoz című produkciója, 
a Nagyváradi Szigligeti Színház Y című ifjúsági előadása, 
valamint a k2 Színház Búcsúkoncertje. 

A Nyílt Fórum elnevezésű drámafejlesztési program so-
rán a pályakezdő drámaírók fejlesztés alatt álló szövegeivel 
is megismerkedhetnek majd a nézők. 

A fesztivál május 27-étől minden este szakmai be-
szélgetésekkel zárul a Nagyerdei Stadionban. A részletes 
programról a Csokonai Színház honlapján tájékozódhatnak.
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Kelet-Magyarország legnagyobb műfűkereskedése várja 
vásárlóit a Globál Sport Kft. debreceni telephelyén. Elege 
van már a magas vízszámlából és az örökké száraz gyep-
ből? Itt az idő, hogy búcsút mondjon ezeknek, és a Globál 
Sport Kft. örökzöld műfüveit válassza. Kelet-Magyaror-
szág legnagyobb műfűkereskedésében a legszélesebb 
választékú, kiváló és prémium minőségű műfüvek várják 
az érdeklődőket. Jöjjön el hozzánk, vegye kézbe terméke-
inket, és döntsön érzés alapján. 

Kollégáink szaktanácsadással és helyszíni kivitelezés-
sel segítik Önt álmai kertjének megvalósításában. A több 
mint két évtizedes Globál Sport Kft. termék palettáján 

megtalálják a gumilapok széles választékát is. Legyen szó 
piros, lila, kék, fekete, fehér vagy akár kombinált színekről, 
vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi a kivitelezésben is 
segítünk Önnek. 

Egy igazán különleges termék is bekerült a Globál Sport 
Kft. kínálatába. A kőszőnyeg egy hosszú élettartamú, ki-
váló vízáteresztő képességű burkolat, amely természetes 
anyagokból készül. A kőszőnyeg kiváló fagytűrő képes-
séggel rendelkezik és csúszásmentes. A rendszer óriási 
előnye, hogy hogy bárki tudja magának otthonában tele-
píteni, amelyhez a szükséges eszközök és alapanyagok 
szintén megvásárolhatók a Globál Sport Kft. telephelyén.  

Globál Sport Kft.
4030 Debrecen, Tömös utca 17.
Telefonszám: +36 30 269 8953
E-mail: kereskedelem@globalsport.hu

Vegye kézbe műfüveinket, döntsön érzés alapján, térjen be hozzánk!

Nincs könnyű dolguk a családoknak, ha a lehető legtöbbet 
akarják kihozni a számos elemből álló otthonteremtési 
rendszerből. Bár a legutóbb januárban kibővített program 
rendkívül népszerű, sokan nincsenek tisztában azzal, 
hogyan maximalizálhatják a kedvezményeket. Az OTP Bank 
szakértői egy életszerű példával azt mutatják be, hogy a 
legjobb eredmény elérése érdekében miként lehet tudatos 
tervezéssel, a rendelkezésre álló megoldások összekapcso-
lásával minden támogatási lehetőséget megragadni.

Egy albérletben élő háromtagú család lakásvásárlásra 
készül. A szülők második gyermeket terveznek, és kiválasz-
tottak egy 35 millió forintért kínált új építésű ingatlant. Van 
ötmillió forint megtakarításuk. Szeretnék a lehető legjob-
ban kihasználni az otthonteremtési kedvezményeket. 

Kézenfekvő döntés, ha igénybe veszik a szabad felhasz-
nálású Babaváró kölcsön maximumát, 10 millió forintot, 
ami meghatározott feltételekkel beszámítható önerőként. 
Ha ehhez hozzáadjuk a megtakarításukat, 15 millió forinttal 
a számlájukon vághatnak neki a folytatásnak. Ez azért 
fontos, mert a jelenlegi szabályozás szerint a hitel összege 
nem haladhatja meg a megvásárolni kívánt ingatlan for-
galmi értékének 80 százalékát. Ugyanakkor érdemes ezen 
a ponton figyelmesnek lenni, mert a Babaváró kölcsön 10 
millió forintos összegének 25 százalékát is bele kell számí-

tani a forgalmi érték 80 százalékába. A családnál ez nem 
gond, mert az önerő aránya 40 százalék fölötti. 

A példában család otthonteremtési kedvezménnyel 
(CSOK) 2 millió 600 ezer forint támogatással számolhat. A 
CSOK felvételével ráadásul teljesítik az áfa-visszaigénylés 
feltételét. Az adó kulcsa új építésű lakóingatlanoknál je-
lenleg 5 százalék, ami azt jelenti, hogy további 1 millió 750 
ezer forintos támogatást kaphatnak. A felsorolt, vissza nem 
térítendő támogatások mellett kedvezményes, 3 százalé-
kos kamatozású CSOK-hitelt is igényelhetnek, amelynél az 
ő esetükben 10 millió forint a felső határ. Ez az a konstruk-
ció, amelyben meghatározott esetekben a kamattámoga-
tás összege a törlesztés teljes futamideje alatt meghalad-
hatja a 3 millió forintot.

További könnyítés, hogy a CSOK-ot igénybe vevő 
ügyfeleknek a lakásvásárlás után nem kell illetéket fizetniük 
– ez a vételár 4 százaléka, ez esetben 1 millió 400 ezer 
forint. A számítás eredménye azt mutatja, hogy a példában 
szereplő családnak a kedvezmények teljes körű kihasználá-
sa után is szüksége lenne még további hitelre a kiválasztott 
lakás megvásárlásához. Az OTP Bank szakértői pedig abban 
segítenek ügyfeleiknek, hogy minden esetben megtalálják 
a számukra legelőnyösebb konstrukciót otthonteremtési 
terveik megvalósításához. (Támogatott tartalom)

Mekkora állami támogatással számolhat egy 
lakásvásárlást tervező család?  

Korzó
ingatlan
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O ÚJ TORNACSARNOK. A kormány döntése nyomán 
– egymilliárd forintos állami támogatással – torna-
csarnokkal bővül az Epreskerti Általános Iskola.  
Az önkormányzat által kiírt közbeszerzésre a leg-
kedvezőbb ajánlatot a debreceni Keviép Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. adta. Az epreskerti tornacsarnokot 
– a tanítás mellett – szabadidős tevékenységre és 
rekreációs foglalkozásokra is használhatják majd  
a városrészben élők.

•  Luxus megjelenés, kiváló befektetési le-
hetőség.

•  A 6 emeletes épület, a pinceszintjén gép-
kocsibeállók, valamint biciklitárolók és 
külön zárható tároló helyiségek.

•  A földszinten egy 57, és egy 146 m2-es üz-
lethelyiség. 

•  Minden emeleten 5 lakás, 37-től, 97 m2-ig.
•  Legkorszerűbb energetikai és épületgé-

Luxuslakások a Nagyerdőn, 
az egyetem közelében!

ArAnykAkAs TársAsház 
Martonfalvi u. 2/A • Tel.: +36 20/339-9828
Átadás: 2021. szeptember 30.

www.nagyerdeiluxuslakasok.hu

pészeti technológiák, mennyezet hűtés-fű-
tés és padlófűtés.  

•  Smarthome rendszer, 3 rétegű nyílászárók, 
elektromos redőnyök, energiatakarékos 
technológiák.

•  VRV hőszivattyús rendszer, amely garan-
tálja az egyenletes hőmérsékletet minden 
évszakban, minimális rezsiköltség mellett.

O ÚJ ÓVODA. Eredményes lett a második eljá-
rás, épülhet az új, ezer négyzetméteres óvoda a 
Tócóvölgyben. A közbeszerzési eljárást a Guzser Art 
Építőipari Kft. és a ÉP-DEAl Építőipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. közös ajánlata nyerte; 15 hónapjuk 
van felépíteni az óvodát. 

O Gyönyörű leSz a Petőfi tér. Elkezdődött a tér 
felújításának folyamata; ennek sorában megjelent az 
Európai Unió Hivatalos lapjában a közbeszerzési el-
járásról szóló kiírás. A felhívás szerint a cégek május 
11-éig jelentkezhettek; a nyertesnek tíz hónapja lesz 
a munka elvégzésére.

Korzó
ingatlan
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Felújítják az 
aranybikát
Az idén 25 éves, tehetséggondozással foglalkozó 
Mathias Corvinus Collegium megvásárolta a Hotel 
Aranybikát, az adásvételi szerződést megkötöttük – 
jelentette be Debrecenben Orbán Balázs, a Minisz-
terelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a 
Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke. 
Papp lászló polgármester üdvözölte a Mathias 
Corvinus Collegium döntését, miszerint Debrecenben 
is létrehozza a központját, s azt, hogy ez a tevékeny-
ség az Aranybika Hotelben valósul meg. Kiemelte, az 
Aranybika – a szálláshely-szolgáltatás mellett – a 
város művészeti és kulturális életének is az egyik 
központja volt, most ez egy tudás- és tehetséggondo-

A Görgey Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése 
során szigetelik az épület falait, a tetőt és a pad-
lásfödémet, cserélik a nyílászárókat, korszerűsítik 
a gépészeti rendszereket, emellett akadálymen-
tesített lesz több helyen a bejutás. Megújítják a 
fűtési rendszert is, a világítást, valamint a központi 

zó központ funkcióval egészül ki. Kósa lajos ország-
gyűlési képviselő Debrecen szimbolikus épületének 
nevezte az Aranybikát. Mint mondta, a Bika-tömb az 
elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, 
ugyanakkor most a szálloda is visszanyerheti régi 
fényét. Beszélt arról is, hogy a Bartók Terem és a Víg 
Mozi felújítását is szeretnék hozzáilleszteni a nagy-
szabású rekonstrukciós programhoz. 

MegszéPül a Görgey utcai óvoda
szellőző- és légkondicionáló rendszereket is.  
A helyszíni bejáráson Barcsa lajos alpolgármester 
elmondta, eddig tizenkét óvoda épületét újították 
fel, és – a Görgey Utcai Óvoda mellett – további 
nyolc felújítása van tervben a Debrecen 2030 
programban.

A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az állami támogatás igénybevétele a gyermeket nevelő családok otthonfelújítása támogatásáról szóló 
518/2020. (IX.25)Korm.rendelet által szabályozott feltételek szerint lehetséges. További részletek:http://allamkincstar.gov.hu

Korzó
ingatlan
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Korrektség
Kedvező ár
Szakértelem és tanácsadás
Teljes körű szolgáltatás

ÉpíTKeziK? FelújíT? 
Nálunk az építőipar teljes 
termékválasztékát megtalálja!

Idén nyáron nyit Debrecenben a Hufbau DP Ker építőpont, ahol a legjobb áron, magas 
szakértelemmel, teljes körű szolgáltatással és korrekt üzleti szemlélettel várunk min-
den kedves leendő ügyfelünket, kivitelezőket és magánszemélyeket egyaránt! 

Jelenlegi telephelyünkön, Debrecen-
ben, a Karabély utca 3. szám alatt 
már most is ki tudjuk szolgálni 
igényeit, júliustól pedig az új 
áruházunkban, a Balmaz-
újvárosi út 30. szám 
alatt. 

www.dpker.hu • info@dpker.hu 

+36 20 401 0867 / +36 20 401 1449 / +36 20 213 0744

Hamarosan nyitunk! 
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Debreceni üzletünk
a belváros szívében
a Hatvan utca 8–10. 
szám alatt (non-stop 
dohánybolt mellett).

kiskerekes 
cukrászda

cukor-, glutén- 
és laktózmentes
fagylaltok nagy

választékban!

Az elmúlt heteket a nyári nyitásra történő felkészülés 
jegyében töltötte a Debreceni Egyetemi Színház tár-
sulata – árulta el lakó Zsigmond. Az online próbákat 
jelenléti próbákra cserélték, elkezdődött a programok 
szervezése, az önkormányzattal pedig kulturális 
hasznosítási szerződést kötöttek a Batthyány utca 
24. szám alatt található pincére, térre, illetve a tér 
melletti kis házra. 

– Ezen tereket már az elmúlt években is használ-
tuk áttételes lehetőségeken keresztül, de a jelenlegi 
konstrukció megkönnyíti majd a terek programozását, 
így több eseménnyel is tudunk idén jelentkezni. Az el-
múlt időszakban így a terek szépítésén, az igényeknek 
megfelelő átalakításán is sokat dolgoztunk. A nyárra, 
természetesen, inkább szabadtéri programokkal 
készülünk, lesznek színházi előadások, de urbanisz-
tikai beszélgetések, művészeti program a Street Art 
jegyében, könyvbemutató és koncertek is. (A Neonhal 
például június 11-én 18.30-tól játszik az udvaron – 
esőnap június 12-én.)

A belváros mellett a DESZ fő bázisa továbbra is 
a Debreceni Egyetem főépülete és annak környéke 
marad. Idén is terveznek tehetséggondozó tábort 
lukovszki Judit szakmai vezetésével július 5. és 9.  
között, melynek Gelányi Bence Caulfield című elő-
adáshoz kapcsolódik, és Salinger Zabhegyezőjéhez 
kínál kapcsolódási pontokat. 

A Csokonai Színházzal közösen szerveznek két 
műfordítói workshopot, de tervben van az is, hogy 
az őszi Debreceni Egyetemi Színjátszó Fesztivált – a 
Csokonai Színházzal közösen – nemzetközi ifjúsági 
és egyetemi összművészeti fesztivállá bővítsék. A 
hagyományos programok – Malter Filmfesztivál, slam 
poetry, színház – kiterjesztése mellett más területe-
ket is (képzőművészet, zene) is szeretnének bevonni.

Határtalan 
öSSzetartozáS
Debrecen 19 várossal ápol szoros kapcsolatot 
Amerikától Ázsiáig. Május végéig bárki lefestheti 
az ott töltött vagy ezekkel kapcsolatos élményeit – 
poszterpályázatot hirdetett ugyanis a DEMKI és az 
önkormányzat. A plakátokat bármilyen technikával el 
lehet készíteni (A2-es méretben!); korosztályi meg-
kötöttségek nincsenek. A pályaműveket május 31-éig 
lehet leadni a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház 
intézményeiben.

Régiségvásár
Jó hír a régi tárgyak iránt érdeklődőknek: ismét 
megrendezik a debreceni régiségvásárt: legköze-
lebb május 23-án, illetve június 13-án és 27-én, 
reggel 7 órától, a Kishegyesi úti Tesco parkolójá-
ban.

Gyermeknap  
a Vojtinával
Május 25-étől megnyitja kapuit a Vojtina Bábszín-
ház, és azonnal egy különleges programmal várják a 
közönséget.

A 45. évad alkalmából elindított Mesterségem Cí-
mere sorozat MIKRO-kozmosz című kiállítása ekkortól 
lesz látható. A hétköznap 8-tól 17 óráig látogatható 
tárlatot az előadások tervezői által megálmodott 
színpadképek makettjei alkotják. 

Nem kell sokat várni arra sem, hogy végre báb-
előadást is lásson tőlük a közönség: május 30-án, 
éppen a gyermeknapon a Nagyerdei Kultúrpark Vitéz 
lászló színpadán 11 és 15 órától a közönség Sze-
rencsés Jánossal találkozhat, aki azért indul útnak, 
hogy megszerezze az ördög három arany hajszálát, 
cserébe a király lányának kezét nyerheti el. Szintén 
ezen a napon 11 órától a Békás-tó partján A csúnya 
kislány című előadásukból kiderül, miért bujdosik el 
a főhős, miért segítenek neki a sünök, ki a Szűcsék 
kisfia, miért nőtt akkorára magas Izabella, és ki megy 
el a maszkabálra. 

13 órától pedig a Mátyás, a király című játékukban 
az újfajta ízekre, ételekre vágyó király és a szakács 
története elevenedik meg a Békás-tónál.

Pezsgés a 
Batthyány utcán



21

Négy kirakat, négy tárlat a város 
és a Déri Múzeum szervezésében. 
A Tar Sándornak és Térey Jánosnak 
emléket állító, a Trianonhoz kap-
csolódó és az olvasást népszerű-
sítő kirakatok a Piac utca 8. szám 
alatt láthatók május 31-éig.

Boldog békeidők, napló, 
határváltozások, menekültsor-
sok, irredenta tárgyak, a román 
megszállás emlékei, Debrecen a 
két világháború között… A Déri Mú-
zeumban látogatható Határ-Sorsok 
kiállításra hívja fel a figyelmet az 
első kirakat.

Térey Jánost és az ő Debrece-
nét idézi meg a másik, a tavaly 
megjelent emlékirat (Boldogh-
ház, Kétmalom utca – Egy cívis 
vallomásai) egyik fejezete alapján. 
Térey a halála előtti években 
ezen a könyvön dolgozott, amely 
gyermekkorának és ifjúságának két 
évtizedét beszéli el.

Tar Sándor különös alakja a 
magyar és a debreceni irodalom-
történetnek. Egyszerre ünnepelt 
író és végtelenül magányos ember. 
Az előbbi azzal függ össze, hogy 
egészen egyedi hangot jelentett 
az akkori irodalomban, az utóbbi 
főleg ügynöki tevékenységével.  
A kiállítás ezt a kettősséget jeleníti 
meg Tar Sándor által készített 
fotók és egy szövegrészlet segít-
ségével. 

S ha már irodalom és írók, 
megjelenik az olvasás is a kirakat-

trianontól térey Jánosig

Debreceni üzletünk
a belváros szívében
a Hatvan utca 8–10. 
szám alatt (non-stop 
dohánybolt mellett).

kiskerekes 
cukrászda

cukor-, glutén- 
és laktózmentes
fagylaltok nagy

választékban!

Színházi pénztár 
Ismét kinyitott a Csokonai Színház jegypénztára, ám – 
természetesen – nem a felújítás alatt álló Kossuth utcai épületben, 
hanem a Víg Kamaraszínházban. Itt már a megszokott rend szerint, 
hétfőtől péntekig 9–12 óra, illetve 13–19 óra között várják a 
nézőket. A szervezési osztály hétfőtől péntekig 9–17-ig tart nyitva 
ugyanitt.

tárlaton. Olvasni ugyanis bárhol 
lehet: lombok között, szénabálán, 
repcemezőn… Ki tudhatná ezt 
jobban, mint az Olvass többet! ha-
tártalanul-magyarul verseny szer-

vezői és résztvevői?! A Debreceni 
Ady Endre Gimnázium 15 év alatt 
nemzetközivé bővült kezdemé-
nyezése minden diákot megszólít, 
határokon innen és túl.
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A városi levegő szabaddá 
tesz. Jól tudta ezt 
minden jobbágy a 
középkorban, aki 
megszökött a 
földesurától, és 
legalább egy 
évet és egy 
napot kihúzott 
egy különféle 
– közvetlenül 
a királytól vagy 
épp a helyi földes
úrtól kapott – jogok
kal rendelkező városban, 
anélkül, hogy elkapták volna. 

Nincsenek megbízható írásos 
emlékek arról, hogy Magyaror
szág bizonyára legrégebbi, 1579 
óta ugyanazon helyen működő 
fogadójában, a kőszegi Arany
struccban vajon hány szökött 
jobbágy fordult meg azon bizo
nyos 366 nap alatt. Mint ahogy 
arról is keveset tudunk, hogy 
Debrecen bizonyára legrégibb 
épületébe, az 1690es években 
épített, ma is működő Régi 

Posta étterem 
és fogadó
ba betérte 
valaha szökött 
jobbágy.  

Az biztos, hogy 
a menekülő  

XII. Károly egy 
éjszakát a falai között 

töltött 1714 novemberé
ben. Nekünk, debrecenieknek 
nem kell menekülni, egy évet 
és egy napot sem kell kihúzni, 
hogy szabadok legyünk, de az 
elmúlt néhány hónapja minden
kinek a pandémia „börtönében” 
telt. Home office, bezárt étter
mek, virtuális ölelések, szűk 
baráti körben töltött péntek és 
szombat esték, legfeljebb lap
topkocsmázás. Ezek jellemez
ték az elmúlt időszakot. 

Bő három hete azonban a deb
receni belvárosi levegőben szinte 

érződik a szabadság. Végre ismét 
kiülhetünk kedvenc éttermünk, 
bisztrónk, kocsmánk, borozónk, 
vendéglőnk – a magyar nyelv 
igen gazdag, csaknem három 
tucat szavunk van a különféle 
ivókra – teraszára, hogy ott egy 
rosét, egy kellemesen lágy fur
mintot, egy karakteresen savas 
rizlinget, egy finoman habzó 
Irsai fröccsöt vagy könnyű, baráti 
sörözéshez épp megfelelő vastag 
habos világos lágert megigyunk. 
Valamit visszakaptunk az elvett 
szabadságunkból, szabadon, 
bármekkora baráti társaságban 
tölthetünk felejthetetlen órákat 
a belváros vagy a Nagyerdő 
bármelyik kerthelyiségében, 
teraszán. A Hal köz, a Piac utca, 
a Belvárosi udvarház, a Csapó 
utca – a sor tetszés és ízlés 
szerint folytatható – mindenkit 
vár. Immár sor kerülhet a rég várt 
csajos délutáni kapuccsínóra, egy 
szerelmes pillantások közben el
nyalt tölcséres fagylaltra, a duhaj 
hangulatban megejtett sörözé
sekre vagy évtizedes házasságok 
felfrissítésére szánt kettesben 
elfogyasztott vacsorákra.  
Valamit visszakaptunk végre; 
éljünk hát vele! 

Gyertek, jöjjenek a belváros
ba, és érezzétek, érezzék meg 
a (bel)városi levegőt, amely 
szabaddá tesz! 

Szabadon a szabadban

Belváros – ahol jó találkozni
Kedves Olvasónk! A következő 
oldalakon hónapról hónapra 
megtalálják a Korzó Magazin 
belvárosi üzleteket, kereske-
dőket bemutató Belváros című 
mellékletét. Célunk, hogy a Cívis 
Ház Zrt. belvárosi, rendkívül 
szerteágazó, de magas színvo-
nalú munkát végző, bő áru- és 
szolgáltatásválasztékot kínáló 
üzleti partnereit minél szélesebb 
körben megismerjék, áruikat, 
szolgáltatásaikat megkedveljék.

Egy valódi római pizzáért ma 
már nem kell Rómába, egy 
valódi kávéért pedig Veronába 
utazni, elég betérni a Csapó–
Piac utca sarkon néhány napja 
megnyílt, a keresztségben  
a Pizza, Kávé, Világbéke nevet 
kapott pizzériába. 

Tucatnyi pizza közül válogat
hatunk, amelyek textúrájukban, 
feltétjükben és ízvilágukban 
egyaránt Taljánföldet hozzák el. 
Minden falat Rómára emlékeztet, 
minden korty kávé Veronát idézi. 
A pizzák azért is különlegesek, 
mert 80%ban elősütöttek.  
A rendelést követően tényleg 
alig néhány percet kell várni, 
és a ropogós pizzaszeletet már 
fogyaszthatjuk is. Ám arra is 

Valódi pizza, valódi kávé, 
valódi világbéke

lehetőség nyílik, hogy a félkész 
pizzát hazavigyük, hiszen az a 
hűtőben egy napig friss marad. 
A pizzéria honlapja (https://
debrecen.vilagbeke.com) szerint 
az otthonsütés receptje csupán 
ennyi: „…A sütő legyen 250 
fokos, tedd be 5 percre a szele
teket, amíg a széle nem roppan, 
ééés kész!...”. Győződjenek meg 
erről. Akár a helyszínen, akár 
otthon kóstolják meg a Rómát 
idéző pizzákat. 

DEBRECEN  
PIZZA KÁVÉ VILÁGBÉKE
Debrecen, Csapó utca 2.
Nyitva: H.: zárva, K.Sz.Cs.: 
922, P.Szo.: 923, V.: 920
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pizzát hazavigyük, hiszen az a 
hűtőben egy napig friss marad. 
A pizzéria honlapja (https://
debrecen.vilagbeke.com) szerint 
az otthonsütés receptje csupán 
ennyi: „…A sütő legyen 250 
fokos, tedd be 5 percre a szele
teket, amíg a széle nem roppan, 
ééés kész!...”. Győződjenek meg 
erről. Akár a helyszínen, akár 
otthon kóstolják meg a Rómát 
idéző pizzákat. 

DEBRECEN  
PIZZA KÁVÉ VILÁGBÉKE
Debrecen, Csapó utca 2.
Nyitva: H.: zárva, K.Sz.Cs.: 
922, P.Szo.: 923, V.: 920
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l Tavaly tavasszal még  
a debreceni repülőtéren egyen-
ruhában teljesített szolgálatot 
az utastérben, a turisták és 
üzleti utazók ellenőrzésében 
látott el feladatokat. Minden 
értelemben elég hosszú az út  
a hosszúpályi kapanyélhez. 
Nem bánta meg? 

– A pandémia mást is, engem 
is váratlan helyzetbe hozott.  
A turizmussal együtt az én 
állásom is megszűnt a járvány 
miatt. Volt néhány álmatlan 
éjszakám a feleségemmel 
együtt, de a nehéz helyzetből 
kivezető útra hamar rátaláltunk. 
Szülői örökség a föld és a föld 
szeretete, így több évtizedes 
múlttal a hátam mögött, tulaj
donképpen – kényszerből ugyan 
– nem történt más, minthogy 
visszatértem a gyökereimhez. 
Hosszúpályiban van az a családi 
mikrogazdaság, mely ellátja 
az üzletet. A kezdet kezdetén 
eldöntöttem: nem a mennyiség, 
hanem a minőség lesz a fontos. 
Ökogazdaságot üzemeltetünk, a 
lehető legjobban kihasználva a 

természet nyújtotta körülménye
ket. Azt gondolom, hogy a mi 
zöldségeink ízén érződik, hogy 
nem hidrokultúrás vagy épp más 
termőföldhelyettesítő közegben 
termett. Úgy gondolom, a ter
mőföld nyomelemei sehogyan 
sem pótolhatók, a hagyományos 
termesztésben lehet a legtöbb 
mikroelemet tartalmazó, a 
legjobb ízű, zamatú zöldséget 
előállítani, ugyanakkor az is igaz, 
hogy ez a gazdálkodás a legin
kább munkaigényes.

l Már most is látok  
az üzletben hónapos retket és 
újhagymát, melyet ön termelt. 
A későbbiekben mi kerül még 
ide a gazdaságából? 

– A teljesség igénye nélkül 
mondom, hogy paprika, paradi
csom, padlizsán, uborka, zeller 
és tökfélék biztosan. 

l Honnan szerzi be azokat 
a zöldségeket és gyümölcsö-
ket, melyeket nem saját maga 
termel?

– Nagy hangsúlyt fektetek 
arra, hogy közvetlenül környék
beli termelőktől vásároljak. 

Ismerem őket, régóta kapcsolat
ban vagyok velük, megbízom az 
árujukban, így jó szívvel hozom 
be az üzletbe is. Csak olyan ter
mékeket és azt is lehetőleg leg
feljebb néhány tíz kilométeres 
távolságból vásárolok, amit nem 
tudunk a családi gazdaságban 
megtermelni. Burgonyát például 
Hajdúszoboszlóról szerzek be, 
de a választék bővítése miatt 
francia krumplit is árusítunk. 
A távolság azért fontos, mert 
az áru könnyen sérül, gyorsan 
romlik, nekem pedig hosszú távú 
céljaim vannak, azt szeretném, 
hogy soksok évig járjanak 
hozzám vissza a vevők. Bizonyos 
hazai gyümölcsök esetében 
persze van, hogy messzebbre 
kell utazni, az almát például 
Szabolcsból szerzem be én is. 

HAJZI PLATZ  
ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS
Debrecen, Piac utca 63. 
Nyitva: H.P.: 8.00–18.00 
 Szo.: 8.00–13.00 

Legjobb 
a közvetlen kapcsolat 

Saját termőföldjéről 
naponta szállítja debreceni 
belvárosi zöldség-gyü-
mölcs üzletébe a friss árut 
Hajzer Zoltán. Személye és 
a termelési körülményei 
egyaránt garanciát jelente-
nek arra, hogy a termelőtől 
közvetlenül kerül a vevő 
asztalára a friss retek,  
az újhagyma vagy épp  
a paprika és paradicsom. 
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l Tavaly tavasszal még  
a debreceni repülőtéren egyen-
ruhában teljesített szolgálatot 
az utastérben, a turisták és 
üzleti utazók ellenőrzésében 
látott el feladatokat. Minden 
értelemben elég hosszú az út  
a hosszúpályi kapanyélhez. 
Nem bánta meg? 

– A pandémia mást is, engem 
is váratlan helyzetbe hozott.  
A turizmussal együtt az én 
állásom is megszűnt a járvány 
miatt. Volt néhány álmatlan 
éjszakám a feleségemmel 
együtt, de a nehéz helyzetből 
kivezető útra hamar rátaláltunk. 
Szülői örökség a föld és a föld 
szeretete, így több évtizedes 
múlttal a hátam mögött, tulaj
donképpen – kényszerből ugyan 
– nem történt más, minthogy 
visszatértem a gyökereimhez. 
Hosszúpályiban van az a családi 
mikrogazdaság, mely ellátja 
az üzletet. A kezdet kezdetén 
eldöntöttem: nem a mennyiség, 
hanem a minőség lesz a fontos. 
Ökogazdaságot üzemeltetünk, a 
lehető legjobban kihasználva a 

természet nyújtotta körülménye
ket. Azt gondolom, hogy a mi 
zöldségeink ízén érződik, hogy 
nem hidrokultúrás vagy épp más 
termőföldhelyettesítő közegben 
termett. Úgy gondolom, a ter
mőföld nyomelemei sehogyan 
sem pótolhatók, a hagyományos 
termesztésben lehet a legtöbb 
mikroelemet tartalmazó, a 
legjobb ízű, zamatú zöldséget 
előállítani, ugyanakkor az is igaz, 
hogy ez a gazdálkodás a legin
kább munkaigényes.

l Már most is látok  
az üzletben hónapos retket és 
újhagymát, melyet ön termelt. 
A későbbiekben mi kerül még 
ide a gazdaságából? 

– A teljesség igénye nélkül 
mondom, hogy paprika, paradi
csom, padlizsán, uborka, zeller 
és tökfélék biztosan. 

l Honnan szerzi be azokat 
a zöldségeket és gyümölcsö-
ket, melyeket nem saját maga 
termel?

– Nagy hangsúlyt fektetek 
arra, hogy közvetlenül környék
beli termelőktől vásároljak. 

Ismerem őket, régóta kapcsolat
ban vagyok velük, megbízom az 
árujukban, így jó szívvel hozom 
be az üzletbe is. Csak olyan ter
mékeket és azt is lehetőleg leg
feljebb néhány tíz kilométeres 
távolságból vásárolok, amit nem 
tudunk a családi gazdaságban 
megtermelni. Burgonyát például 
Hajdúszoboszlóról szerzek be, 
de a választék bővítése miatt 
francia krumplit is árusítunk. 
A távolság azért fontos, mert 
az áru könnyen sérül, gyorsan 
romlik, nekem pedig hosszú távú 
céljaim vannak, azt szeretném, 
hogy soksok évig járjanak 
hozzám vissza a vevők. Bizonyos 
hazai gyümölcsök esetében 
persze van, hogy messzebbre 
kell utazni, az almát például 
Szabolcsból szerzem be én is. 

HAJZI PLATZ  
ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS
Debrecen, Piac utca 63. 
Nyitva: H.P.: 8.00–18.00 
 Szo.: 8.00–13.00 

Legjobb 
a közvetlen kapcsolat 

Saját termőföldjéről 
naponta szállítja debreceni 
belvárosi zöldség-gyü-
mölcs üzletébe a friss árut 
Hajzer Zoltán. Személye és 
a termelési körülményei 
egyaránt garanciát jelente-
nek arra, hogy a termelőtől 
közvetlenül kerül a vevő 
asztalára a friss retek,  
az újhagyma vagy épp  
a paprika és paradicsom. 

LEZSERENA vendéglátószakma szerint 
a debreceni szórakozóhelyek, 
bárok többsége a legalább 
30 éveseket célozza meg, és 
kevés azon vendéglátóhelyek 
száma, amelyek a 25 évesnél 
fiatalabbak számára kínálnak 
kulturált szórakozási lehető-
séget. Ezt a piaci rést ismerte 
fel a néhány napja nyílt Lezser 
bisztró tulajdonosa, aki nagy 
lehetőséget lát a legfiatalabb, 
de már felnőtt korosztályban. 

– A mintát Pécsről 
hoztuk a férjem
mel. Tapaszta
lataink szerint 
a Mecsek 
lábainál fekvő 
városban 
szerencsésen 
találkoztak 
a fiatalok 
részéről felme
rült igények és a 
vendéglátósok által 
kínált lehetőségek a város 
adottságaival, ott igazi ven
déglátóparadicsom épült ki 
az elmúlt években. Egyediek, 
sokrétűek a pécsi bárok, biszt
rók, borozók, rendkívül gazdag, 
színes az éjszakai élet. Ezt a 
mintát követendőnek gondol
juk Debrecenben is. Hiszünk 
abban, hogy a pandémia után, 
az ismét megnyílt TABU klubbal 
szorosan együttműködve, afféle 
before bárként a Lezser üde 
színfolt lehet a Piac utcán. 

l A névválasztás a hangulat-
ra és a célközönségre egyaránt 
utal? 

– Igen, úgy gondoljuk, hogy 
a hozzánk betérő fiatalok lazák, 
fesztelenek, könnyedén állnak  
a nehézségekhez, így ezt a 
lezserséget szerettük volna már 
a névben is tükrözni. 

l Milyen enteriőr fogadja 
azokat a vendégeket, akik még 
csak most ismerkednek  
a hellyel? 

– Alapvetően a természetes 
fa szín és a fekete dominál, a 
kettő egymással nagyon har
monikus, egyedi hangulatot hoz 
létre, melyet egy zöld műnö

vény fal tesz 
igazán harmoni

kussá, melyet  
a neonvilágítás tesz 

még különlegesebbé. 
l Milyen szolgáltatások-

kal várják a vendégeket? 
– A Piac utca 41. szám alatti 

Belvárosi udvar, ahol a Lezser 
is található, afféle „vízipipa köz
ként” ismert már a városban, hi
szen három egységben is lehet 
vízipipázni. Nem szerettünk vol
na lemaradni, így nálunk is lehet 
hódolni ennek a szenvedély
nek. Továbbá egyedi kávékat, 
koktélokat, különleges szeszes 
italokat kínálunk, melyeket, 
reméljük, hamar megkedvelnek 
a vendégeink. Alapterületében 
kis hely vagyunk, a belső rész
ben egyszerre mindössze 15–20 
fő tud kellemes körülmények 

a LEZSERBEN

között kikapcsolódni, de épp  
ez a családias hangulat,  
ez az intimitás lehet vonzó. 

l A Piac utca 41., ahol  
a Lezser található önmagában 
is kuriózum. Lehet ezt még 
fokozni? 

– Azt szeretnénk, ha sikerül
ne a többi társvendéglátóssal 
egy afféle mini Gozsduudvart 
létrehozni, ahol minden vendég 
otthon érezheti magát. 

LEZSER BISZTRÓ
Debrecen, Piac utca 41.
Telefon: 0630/5015020
Facebook/Lezser Debrecen
Instagram/lezser Debrecen
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A hosszú pandémiás időszak után megkezdődött 
a kulturális szcéna újranyitása a Csokonai Színház 
Hamlet című előadásával. A 2020 augusztusában 
bemutatott, járványhelyzetre reflektáló vitrinszín-
házi Hamlet-előadás, melyet 
a Highlights of Hungary is 
jelöltjei közé válogatott, állandó 
helyszíne a Nagyerdei Stadion, 
amelynek üvegfalain keresz-
tül, fejhallgatók segítségével 
követhetik figyelemmel a nézők 
a Shakespeare-darab adaptá-
cióját. Jegyek hétfőtől váltható-
ak az előadásra online, vagy a 
színház újra megnyílt jegypénz-
tárában. A Hamletet legközelebb 

Tavaly a vészhelyzet ellenére is sikeres évadot zárt 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpad, bár a nézők száma 
valamennyire visszaesett, így is több mint 13 ezren 
voltak kíváncsiak az előadásokra. Idén sem kell 
nélkülöznünk a különleges hangulatú kültéri előadá-
sokat, ugyanis visszatér a népszerű programsorozat a 
Nagyerdő fái közé. 

Júniustól szeptemberig 8 vendégtársulat 10 pro-
dukciójában, a Csokonai Színház 9 előadásában és a 
Nagyerdei Szabadtéri Játékok egy saját ősbemuta-
tójával együtt összesen 20 színházi előadás lesz lát-
ható a szabadtéri színpadon. Többek között a Thália 
Színház, a Madách Színház és a Nemzeti Színház mű-
vészei lépnek majd a pódiumra, ahol prózai, zenés és 
táncos előadásokat is bemutatnak majd. Országosan 
elismert művészeket is köszönthetünk Debrecenben: 
házassági leckéket ad középhaladóknak Balsai Móni, 
Stohl András, Kovács Patrícia, Schmied Zoltán, vala-
mint Kern András és Hernádi Judit is válaszfalakba 
ütközik majd. Megelevenedik a nagy sikerű Pál utcai 

színház a Nagyerdőben
fiúk feldolgozás, amelyet korábban már a Csokonai 
Színházban is szerettek a debreceniek, de visszatér a 
szintén népszerű Tesztoszteron is. Olyan vígjátékokkal 
is megnevettetik majd a nagyérdeműt, mint az Oscar 
vagy A szőke ciklon Rejtő Jenő regénye alapján. A 
nevetés mellett számíthatunk romantikus és mesés 
hangulatra is. Emellett az operák szerelmesei sem 
szenvednek majd hiányt: az operairodalom legiz-
galmasabb találkozásai és legszebb kórusművei is 
felcsendülnek a Kodály Filharmonikusok segítségével. 

A Nemzeti Színház és Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes felejthetetlen előadásában különleges helyszínen, 
a Kossuth téren élvezheti a közönség a Csíksomlyói 
Passiót. 

Az évadot egy ősbemutató zárja: a koronavírus 
miatt tavaly elmaradt Tűzliliom debütál a Nagy-
erdőben. A misztikus táncjátékban Wass Albert A 
funtineli boszorkány című művét viszi színpadra a 
Debreceni Népi Együttes a Bürkös zenekar közremű-
ködésével.

26-án és 27-én pedig 20.30 órától játsszák a 
Nagyerdei Stadionban. 

A Csokonai Színház valamennyi előadása vé-
dettségi igazolvány felmutatásával látogatható.

haMlet a stadionban
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Egy léggömböt nem nehéz kipukkasztani. Vagy 
mégis? Május 29-én és 30-án a lufiké és a vidám-
ságé a főszerep az élményközpontban. Az Agóra 
gyermeknapra készült, új előadásán a lufi kap 
hideget, meleget, hegyeset és nehezet, miközben 
különböző fizikai jelenségeket figyelhetünk meg, 
elkerülhetetlen durranások közepette. A látványos 
kísérleti bemutatók mellett léggömb segítségével 
hajtott járműveket, rakétát vagy épp „légpárnás 
hajót” is készíthetnek a gyerekek. Szombaton és 
vasárnap különleges tudományos kalandok és 
játékos feladatok várják a kicsiket és nagyokat az 
Agórában, de képzeletbeli túrát tehetnek a Nap-

Antal Balázs és Hatházi lászló művészpárosa 
2007 óta dolgozik közösen. A Kisadózók az első 
nagy intézményi kiállítás, amelyen döntő több-
ségben újonnan készült műveket mutatnak be. 
A két művész (laci&Balázs) több mint tíz éve 
dolgozik az építőiparban díszítőfestőként.  
A „pénzkereső” munkájuk során használt anya-
gok korábban is képzőművészeti tevékenységük 

gyerMeknaP  
az Agórában

rendszerben, és felfedezhetik a Botanikus kertet 
is. Az élményközpont a gyermeknapi hétvégén – 
hagyományosan – kedvezményes jeggyel látogat-
ható. A belépő ára mindkét nap egységesen 1000 
forint.

részét képezték. A mostani alkotások már teljes 
egészében az építőiparban megélt helyzetekre, 
hangulatokra, emberekre és anyagokra fóku-
szálnak. 

A június 27-éig látható tárlatot a művészdu-
óra jellemző finom irónia hatja át; nehéz eldön-
teni, hogy egy templom felújítását láthatjuk-e, 
vagy az építőiparnak emelt groteszk szentélyt.

Kisadózók A MoDeMBeN
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O Május 22–24.
Pünkösdi hétvége az agórában. 
Különleges játékok és látványos 
kísérleti bemutatók.

O  Május 25., kedd
mikrokozmosz. a mesterségem 
címere kiállítássorozat záró kiállí-
tása a Vojtina Bábszínházban.  
A tárlat betekintést enged a színpadi 
téralkotás folyamatába.

O Május 26., szerda, 20.30
Hamlet. a csokonai színház elő-
adása a Nagyerdei Stadionban.

O Május 27., csütörtök, 20.30
Hamlet. a csokonai színház elő-
adása a Nagyerdei Stadionban.

O Május 28., péntek, 19.30
Évadzáró koncert. a Kodály Filhar-
monikusok és Kodály Kórus deb-
recen hangversenye a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Május 28., péntek
A Debrecen Egyetem Közművelődési 
Titkárság galéria estek irodalmi so-
rozata: mezei istván előadói estje. 
(Elérhető a Közművelődési Titkárság 
Facebook-oldalán.)

O Május 29., szombat, 11 és 13 óra
családi foglalkozás a digitérben. 
A Debrecen Digitális Élményközpont 
programja az Agórában.

O Június 5., szombat
Környezetvédelmi világnap. Kör-
nyezettudatos tippek és könyv-
ajánló online a Méliusz Könyvtár 
Gyermekrészlegének szervezésé-
ben. A program elérhető a részleg 
Facebook-oldalán.

O Június 5., szombat, 11 és 13 órától
családi foglalkozás a digitérben. 
A Debrecen Digitális Élményközpont 
programja az Agórában.

O Festő és éPÍtész. Buka 
László festőművész és Rácz Zoltán épí-
tészmérnök munkáiból nyílik kiállítás a 
DAB-székházban június 9-én.

programok            időrendben

O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Május 29–30.
gyermeknapi hétvége az Agórában. 
Látványos kísérleti bemutatók és 
tudományos kalandok gyerekeknek.

O Május 30- tól egész nyáron
állatkerti koncertek. a Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály Kó-
rus debrecen gyerekkoncertjei a 
debreceni állatkertben.

O Május 30., vasárnap
a Vojtina bábszínház előadásai a 
békás-tónál. 11 óra: a csúnya kis-
lány. 13 óra: mátyás, a király. 

O Május 30., vasárnap, 11 és 15 
órától
szerencsés János, avagy az ördög 
három arany hajszála. a Vojtina 
bábszínház előadása a Nagyerdei 
Kultúrpark Vitéz László színpadán.

O Június 1., kedd, 17 óra
az Ókori egyiptomi Klub soroza-
tának előadása a Méliusz Könyv-
tárban.

O Június 3., csütörtök, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja – 
zene, vetítés, beszélgetés a Méliusz 
Könyvtárban.

O Június 4., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások online az István Úti 
Fiókkönyvtár Facebook-oldalán.
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O Június 8., kedd
nagyerdei szabadtéri Játékok – 
oscar. A közismert gengsztervígjáték 
színpadi változata a Thália Színház 
előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. 
Esőnap: június 9.

O  Június 9., szerda, 16.30
buka lászló festőművész és rácz 
zoltán építészmérnök kiállítása a 
DAB-székházban.

O Június 12., szombat, 11 és 13 órától
családi foglalkozás a digitérben. 
A Debrecen Digitális Élményközpont 
programja az Agórában.

O Június 13., vasárnap
itt a vége, kezdünk! a Vojtina báb-
színház évadzáró műsora a Nagy-
templom mögötti emlékkertben.

O Június 13., vasárnap
magyar feltalálók napja. online 
kvíz és könyvajánló a Méliusz 
Könyvtár Gyermekrészlegének 
Facebook-oldalán.

O Június 16., szerda, 16.30
Viola – az éneklő közösség. Kü-
lönleges zenei csemegék Jäger 
Éva zenepedagógus, énekművész és 
vendégei tolmácsolásában a Méliusz 
Könyvtár Zenei Részlegén.

O Június 18., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások online az István Úti 
Fiókkönyvtár Facebook-oldalán.

O Június 18., péntek
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
tesztoszteron. A Csokonai Színház 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: június 19.

O Június 19., szombat
minicon+ debrecen. a modern 
ifjúsági egyesület egész napos 
rendezvénye a Csapókerti Közösségi 
Térben.

O Június 19., szombat
Varrjunk a szabadban! szabadtéri 
rendezvény a Csapókerti Reformá-
tus Templom kertjében.

O Június 19., szombat, 10 óra
Homokkerti Kertbarátok nyárkö-
szöntő találkozása a Homokkert 
Közösségi Térben.

O Június 22., kedd
nagyerdei szabadtéri Játékok: my 
land. A legendás Recirquel páratlan 
szépségű újcirkusz-előadása a Nagy-

erdei Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
június 23.

O Június 23., szerda, 10 óra
szent iván éj. emlékezés Weöres 
sándorra és Örkény istvánra az 
István Úti Fiókkönyvtárban.

O Június 23., szerda, 13 óra
Homokkerti nyugdíjasklub Ízvilág 
találkozója a Homokkerti Közösségi 
Térben.

O Június 25., péntek, 17 óra
az opera éve – Ujvárosi Andrea 
operaénekes előadásai a Méliusz-
könyvtárban.

O Június 26., szombat
XXii. tűztánc ifjúsági táncfesztivál 
és ifjúsági találkozó a Csapókerti 
Közösségi Térben.

O Június 29., kedd
nagyerdei szabadtéri Játékok:  
a szőke ciklon. A Játékszín előadása 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: június 30.

O Július 2., péntek
nagyerdei szabadtéri Játékok:  
Pál utcai fiúk. A Csokonai Színház 
előadása a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: július 3.

O Július 7–8.
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
csárdáskirálynő. Minden idők leg-
népszerűbb operettje a Csokonai 
Színház előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.  
Esőnap: július 9.

O Július 12., hétfő
nagyerdei szabadtéri Játékok:  
Házassági leckék középhaladók-
nak 2. Párkapcsolati komédia a 
Centrál Színház előadásában a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon.  
Esőnap: július 13.

O Július 14., szerda
nagyerdei szabadtéri Játékok:  
Pál utcai fiúk. A Csokonai Színház 
előadása a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: július 15.

O Július 18-19.
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
Páratlan páros 2. A Madách Színház 
felülmúlhatatlan bravúrvígjátéka a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: július 20.

O Július 31., szombat
nagyerdei szabadtéri Játékok: lila 
ákác. A Szigligeti Színház romantikus 

komédiája a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: augusztus 1.

O Augusztus 9., hétfő
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
operaliget. Az operairodalom leg-
izgalmasabb találkozásai a Csokonai 
Színház és a Kodály Filharmónia 
Debrecen előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. 

O Augusztus 10., kedd
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
operaliget – a Csokonai Színház 
és a Kodály Filharmónia Debrecen 
előadásában.

O Augusztus 13., péntek
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
csíksomlyói Passió. A bibliai tör-
ténet 18. századi interpretációja a 
Nemzeti Színház és a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes előadásában a Kos-
suth téren. Esőnap: augusztus 14.

O Augusztus 22–23.
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
Válaszfalak. Az Orlai Produkciós 
Iroda vígjátéka Kern András és Her-
nádi Judit főszereplésével a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
augusztus 24.

O Augusztus 27–28.
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
Óz, a csodák csodája. A Csokonai 
Színház varázslatos előadása a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
augusztus 29.

O Szeptember 9., csütörtök
nagyerdei szabadtéri Játékok: 
tűzliliom ősbemutató. Wass Albert 
A funtineli boszorkány alapján ké-
szült misztikus táncjáték a Debreceni 
Népi Együttes előadásában a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon. Esőnap: 
szeptember 10.

még látHatÓ tárlatoK

O Lackó-Szilágyi Imre festő-
művész kiállítása a Debreceni 
Egyetem Elméleti Galériájá-
ban, Kamarás Evelin grafikus 
és ételművész kiállítása a Deb-
receni Egyetem Élettudományi 
Galériájában látható június 
11-éig.

O Agatha 130 – minikiállítás 
és kvíz a Méliusz Könyvtárban. 
Megtekinthető június 30-áig.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Dr. G. Kiss OrsOlya – Orvos-esztétika specialista, 
klinikai farmakológus
+36 20 2283688 • www.zodebrecen.hu 
 www.swanmed.eu • swanmedkft@gmail.com
Divinus Hotel Debrecen, Nagyerdei körút 1.
fb: @SwanMedOrvosesztetika • insta: @swan_med_orvosesztetika

Sajnos, az idő előrehaladtával sok olyan esztétikai változás tör-
ténik a bőrünkön, arcunkon, amelyekkel szembe kell néznünk és 
ami ellen nap mint nap tennünk kell.

Igen, KELL, mert ha nem tesszük nem fogjuk tudni visszafordítani a 
folyamatokat és nem fog tetszeni egy nap, amit a tükörben látunk.  
A megöregedett, fáradt arcunkat.

Miként léphetünk? Hogyan gondoskodhatunk bőrünkről?
Erre a Magyarországon első és piacvezető, csakis orvosi konzultáció 

után használható otthoni Zo® Skin Health bőrápoló termékcsalád a 
legprofesszionálisabb választás. Pár lépést kell végig vinni reggel és 
este, de cserébe teljes bőrmegújulást, kollagénszintézist, rugalmasság- 

növekedést, feszességet és bőrproblémáktól men-
tes fantasztikus, gyönyörű bőrt kapunk. 

Mindennapi teendő: Bőrelőkészítés
Arc lemosása (Gentle Cleanser)
Arc leradírozása ( Exfoliation Polish,  Dual 

Action Scrub)
Faggyúkontroll (Oil Control Pad, Calming 

Toner)
Minden egyéb bőrterápia és hatóanyagos kezelés 

csak a bőrelőkészítés után következik.
A Swan Med Orvosesztétikai Rendelőjében különböző bőrproblémákra 

fókuszálnak, mint az aknés bőr, rozáceás bőr, dehidratált bőr, pigmentált bőr  
és antiaging erős retinolokkal vagy szérumokkal 

Fényvédelem
A bőrünk öregedésének nagy százalékáért a napfény felelős. Télen és 

nyáron, szabad levegőn és négy fal között is kötelező a fényvédelem!
Többféle Zo Skin Health fényvédő áll rendelkezésre (Powder, Primer, 

Smart Tone, Daily Sheer Sunscreen)
Hogyan kezdjem el a bőrápolást?
Kérj ingyenes távkonzultációt  Zo szakorvosodtól, Dr. G. Kiss Orsolyától a 

Swan Med Orvosesztétika rendelőben, ahol kiválasztjuk a számodra megfe-
lelő protokollt, termékeket.

Álmodj egy feszes arcbőrt!

Beke Balázs 
MESTERFODRÁSZ / OKTATÓ

Tel .: +36308817775
www.hedgehair.com

Cut & Coffee / Debrecen Hal 
köz 3/a (galéria)

A Nagyerdei Víztorony kerti koncertszínpada felkészül-
ten várja a nyitás következő lépését – azt a pillanatot, 
amikor a zenészek és a közönség végre újra találkozhat, 
hosszú szünet után ismét felkapcsolják az erősítőket és 
a reflektorokat, és újból elhangozhatnak élőben a sokak 
által szeretett dalok. Október óta koncertek nélkül telik 
az idő, és hiába volt időközben számos virtuális kezde-
ményezés, online stream és más innovatív próbálkozás, a 
személyes interakció varázsát egyik sem tudta megte-

remteni. Mivel a nyitás feltételei még nem láthatóak tisz-
tán, ezért konkrét nyári koncertprogram meghirdetésére 
sincs lehetőség, de a háttérben folyik az intenzív szer-
vezőmunka: több országosan ismert zenekar is együtt 
várja a zöld lámpát a Víztorony stábjával. A programot 
igyekeznek összehangolni a Campus Fesztivállal kapcso-
latos tervekkel is, és abban a pillanatban nyilvánosságra 
hozzák az első koncertdátumokat, amint hozzáférhető 
lesz a koncertekkel kapcsolatos szabályozás.

nyItásra készen

Kinyitott a Kerekestelepi fürdő 
A strandon minden medencét feltöltöttek, a felnőttek 
védettségi kártyával léphetnek be, a gyerekek pedig 
kártyával bíró felnőtt kíséretében. A strand hétfőn-
ként zárva van. Keddtől vasárnapig 9 órától 19 óráig 
látogatható, a pénztár 17.30-kor zár, a medencéket 
18.30-kor kell elhagyni. A felnőttek 1800, a nyugdí-
jasok és a diákok 1400 forintért fürdőzhetnek, 3 éves 
korig továbbra is díjtalanul engedik be a kisgyerme-
keket. 

Délutáni kedvezményes jegy váltására 16 órától 
van lehetőség. A vendégektől azt kérik, hogy a nem 
egy háztartásban élők tartsák a másfél méteres 
távolságot, s akinek esetleg láza, hőemelkedése van, 
az ne menjen a fürdőbe.
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O Kertész miHály-terem

Máj. 20–26., 15.45 és 18 óra  A nomádok földje
Máj. 20–26., 20.15 óra  Godzilla Kong ellen (2D)
Máj. 27.–jún. 2., 15.15 óra  Godzilla Kong ellen (2D)
Máj. 27.–jún. 2., 17.30 óra  Szörnyella
Máj. 27.–jún. 2., 20.15 óra  Mortal Kombat
Máj. 22–23., 13.30 óra Közönségsiker sáv
Máj. 29–30., 13.15 óra  Közönségsiker sáv

Filmek az Apollóban
Moziműsor

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

O soÓs imre-terem

Máj. 20–26., 15.30 óra  Godzilla Kong ellen (3D)
Máj. 20–26., 20 óra  Boss Level – Játszd újra!
Máj. 2.–jún. 2., 16 óra  Gunda
Máj. 27.–jún. 2., 18 óra  A nomádok földje
Máj. 27.–jún. 2., 20.30 óra Senki
Máj. 20–26., 17.45 óra Közönségsiker sáv
Máj. 22–23., 13.15 óra Közönségsiker sáv
Máj. 29–30., 13.45 óra Közönségsiker sáv

O deésy alFréd-terem

Máj. 20–26., 15.15 (22-én és 23-án 13 óra is) Szuperagy
Máj. 20–26., 17.30 óra Hét kis véletlen
Máj. 20–26., 19.45 óra Ígéretes fiatal nő
Máj. 27.–jún. 2., 15.30 óra Mortal Kombat
Máj. 27.–jún. 2., 20 óra  Spirál – Fűrész hagyatéka
Máj. 29–30., 13.00 óra Hét kis véletlen
Máj. 27.–jún. 2., 17.45 óra  Közönségsiker sáv

A nomádok földje

Mortal Kombat

Újra nyitVa
A mozi területét és a filmvetítéseket azok a nagy-
korú nézők látogathatják, akik már rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal. A 18 év alattiak, akik 
még oltási lehetőség híján nem kaphattak védett-
ségi igazolványt, kizárólag védettségi igazolvány-
nyal rendelkező szülői felügyelettel érkezhetnek a 
moziba, önállóan nem.

A Miklós utcai be- és kijáratot átmenetileg 
lezárták; az ajtó kizárólag vészkijáratként üzemel. 
A mozi a főbejárat felől lehet megközelíteni és 
elhagyni.

A dolgozók a belépést követően, az ellenőrző 
ponton minden beérkező vendéget megkérik a 
védettségi igazolvány és a személyazonossá-
got igazoló okmány felmutatására. A belépésre 
jogosultak számára az ellenőrzőpont elhagyása 
után a filmszínház területén a maszkviselés nem 
kötelező, azonban ajánlott. 

A moziban hőmérsékletmérést is végeznek. Aki-
nek a testhőmérséklete meghaladja a 37,5 fokot, 
attól megtagadhatják a belépést.

Az online jegyvásárlókat arra kérik, ha tehetik, 
ne foglaljanak vagy vásároljanak közvetlenül egy 
másik, a jegytükörben már foglalt szék mellé. 
Ajánlott, hogy a különböző társaságok, családok 
legalább egy szék távolságot tartsanak egymástól 
a termekben. A jegypénztáros kollégák a szemé-
lyes jegyvásárlások alkalmával is e preferencia 
mentén fogják a jegyeket kiadni.

Akik online váltották meg belépőjegyüket, 
azonban az épületbe való belépéskor nem tudják 
felmutatni igazolványaikat, nem vehetnek részt 
a filmvetítésen, amelyre jegyet váltottak. Minden 
ilyen esetben visszautalják a belépők árát.



35

irány Erdőspuszta!
Megnyitotta a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete a 
Bánki Pihenőcentrumban levő Erdőspusztai bemu-
tatóházat. Az épületben 10 négyzetméterenként 
egy ember tartózkodhat, a maszk kötelező, és be-
lépéskor fel kell mutatni a védettségi igazolványt, 
illetve a személyazonosságot igazoló okmányt. 
A 18 év alattiak csak védettségi igazolvánnyal 
rendelkező felnőttel tartózkodhatnak a bemutató-
házban. 

A március 11. óta nyitva levő Arborétumban, 
illetve az itt kialakított filagóriában nem kötelező 
a maszk használata, de az erdészet kéri a látoga-
tóktól a 1,5 méteres védőtávolság betartását.

IsMét vetítenek!
Új működik Debrecen egyik nevezetessége, a 
nagyerdei Ködszínház. A vetítéseken a város látvá-
nyosságai tűnnek fel, és megjelennek a népszerű 
rendezvények is. A filmeket esténként 20, 21, 22 
és 23 órától láthatja a közönség.
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A debreceni jégkorongsport – a bajnoki ezüstérem és a 
Magyar Kupa elhódításával – a 2020/21-es idényben 
eddigi történetének legjobb eredményét produkálta. 

A DEAC hokicsapata már az első Erste liga-s sze-
zonjában is többször megmutatta oroszlánkörmeit, a 
nemrég zárult, harmadik idényben pedig egyértelmű-
en helyet követelt magának e nemzetközi bajnokság 
élmezőnyében. 

A hazai pontvadászat ezüstérme és a Magyar 
Kupa-arany után a vezetőedző, David Musial a klub 
honlapján értékelte a nagyszerű eredményeket.

– Egy új szezon voltaképpen mindig akkor kezdő-
dik, amikor az előző véget ért. Azonnal hozzáláttunk 
tárgyalni a játékosokkal, sikerült megtartani a csapat 
zömét, jól sikerültek az új igazolások, így időben 
elkezdtük a közös munkát, nagy energiákat mozgósí-
tottunk az edzéseken. Az alapszakasz elején látszott 
az is, hogy előbbre tartunk a vetélytársaink java 
részénél. A jó kezdet főként annak volt köszönhető, 
hogy kiválóan dolgoztunk az előszezonban. Volt ugyan 
egy negatív sorozatunk is december-januárban, de 
nagy hajrával odaértünk az alapszakasz 4. helyére, így 
bekerültünk a felsőházi rájátszásba.

– A playoffban először az Újpest volt a DEAC ellenfele.
– Az, hogy 4–1-es meccsaránnyal jutottunk tovább, 

óriási siker volt nem csupán a csapat, hanem az egye-
sület számára is.

– Az elődöntőben a Brassó következett, de két győ-
zelem után elromlott valami a gépezetben. 

HaSított  
a debreceni hoki

– Azt a szériát is jól kezdtük; két győzelmet arat-
tunk idegenben. Sajnos, a döntőbe jutás a két hazai 
meccsen úszott el, amiben szerintem erősen közreját-
szott a megfelelő playoff-tapasztalat hiánya. Ugyan-
akkor örültem annak, hogy a fiataljainknak sikerült 
jó mérkőzéseket játszaniuk és új tapasztalatokat 
gyűjteniük.

– A Magyar Kupában ismét a legszebb arcát 
mutatta a DEAC, hatalmas csatában nyert előbb az 
FTC-Telekom, másnap pedig a magasabb szintről 
érkezett fehérvári hokisok ellen. Mi volt a két nagyszerű 
győzelem kulcsa?

– A Brassó elleni vesztes bajnoki mérkőzések után 
a srácok a kupában bizonyítani akarták, hogy képesek 
a két legerősebb hazai csapat legyőzésére. Ez a két 
nagy siker méltó lezárása volt a 2020/21-es idénynek.

– Melyek lesz a klub céljai a következő szezonban?
– A fő feladatunk most az, hogy – a saját bü-

dzsénknek megfelelően – összerakjuk a csapat keretét. 
Mivel a teljes névsor még nem állt össze, egyelőre 
nem tudjuk arra sem a pontos választ, mire lehetünk 
képesek a szeptemberben induló szezonban. A célunk, 
természetesen, nem más, mint a lehető legerősebb 
együttes összeállítása.

Marad a HÁlÓŐR
Az gyorsan tisztázódott, hogy a csapat kulcsem-
bere, a magyar válogatottban is szerepet kapó 
Hetényi Zoltán további két esztendőre a DEAC 
játékosa marad. 

A Debreceni Egyetem diákja zsinórban harma-
dik alkalommal lett az Erste liga-szezon legjobb 
kapusa. Az alapszakaszban 93.3, a negyeddöntő-
ben 94.71, míg az elődöntőben 91.34 százalékos 
hatékonysággal védett.

A debreceni kapus kétségkívül az egész szezon 
során a tőle megszokott formában teljesített; jelen-
tős érdemei vannak a DEAC bajnoki sikereiben és a 
Magyar Kupa-győzelemben. 

Még joBB legyen!
A DEAC sikereiben jelentős érdemei vannak Kecs-
keméti Áronnak, aki igen sokrétű munkát végez a 
csapatnál. Másodedzői teendői mellett foglalko-
zik kapusokkal, videóelemzéssel és a szakosztály 
brandjét igyekszik építeni. A még mindig csak 28 
éves szakembernek a jövőre nézve is komoly tervei 
vannak, folyamatosan képezi magát és próbál tenni 
azért, hogy minél jobb legyen abban, amit csinál.

– Amikor 2018-ban csatlakoztam az akkor alakult 
DEAC jégkorongszakosztályához, azt gondoltam, ez 
egy új kezdet. Pont az a legjobb számomra mind 
a mai napig, hogy ennek a csapatnak a születését 
megélhettem, létrejötténél ott lehettem. Úgy érzem, 
ide tartozom.
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Kitűnő szezont zártak a debre-
ceni kosárlabdázók. A DEAC férfi 
együttese bejutott a Magyar Kupa 
döntőjébe, ahol hatalmas csatát 
vívott a Falco csapatával, s végül 
hárompontos vereséget szenvedett 
(67–64 a szombathelyiek javára).

A debreceniek minden dicsé-
retet megérdemelnek, hiszen 
korábban a kupabronz volt a klub 
legnagyobb sikere, így a mos-
tani ezüst előrelépés. Hatalmas 
energiával, óriási küzdelemben 
harcoltak, teljesítményük bravúros 

remek eredmények a DeaC kosarában
volt. A bajnokság alapszakaszá-
nak nyertese, a nagy nemzetközi 
tapasztalattal rendelkező vasi 
együttes a korábbi évek hat elve-
szített kupadöntője után szerezte 
meg a trófeát.

A bajnokságban szintén beju-
tott a legjobbak elitmezőnyébe 
Kovács Adrián edző debreceni tár-
sulata. A negyeddöntőben a DEAC 
– 0–2 meccshátrányból fordítva 
– 3-2-re legyőzte az Alba Fehérvár 
gárdáját, majd az elődöntőben 

Miközben a játékosok a bajnoki szezon utolsó mérkőzéseit vívták május 
közepén, addig a sportvezetők a nyár végén Debrecenben esedékes U19-
es női kosárlabda-világbajnokság előkészületeivel vannak elfoglalva. 
A Hódos Imre-sportcsarnok és az Oláh Gábor utcai kosaras aréna lesz 
ugyanis a helyszíne a 19 esztendős hölgyek vébéjének.

Debrecen három évre nyerte el az utánpótlás-világbajnokság rende-
zési jogát. Az augusztus 7–15. között esedékes idei FIBA-világeseményen 
a magyar válogatott Argentínával, Oroszországgal és Tajvannal találko-
zik a csoportkörben, remélhetően szép számú közönség előtt.

az alapszakasz listavezetője, a 
nyolcszoros bajnok és nyolcszoros 
kupagyőztes Szolnoki Olajbányász 
következett, szintén három győze-
lemig tartó párharcban.

A DEAC e csatában 3–1 arány-
ban alulmaradt, így a nemzetközi 
kupaszereplést ígérő harmadik 
helyért játszhatott a szegedi 
Naturtex-SZTE Szedeák gárdájá-
val. A két nyert mérkőzésig tartó 
párharc összecsapásait lapzártánk 
után rendezték.

kosarlabda.deac.hu

Hosszúra nyúlt a salakmotoros holt idény hazánk-
ban, ugyanis a pandémia miatt legutóbb tavaly 
augusztus 20-án láthatott versenyt a cívisvárosi 
publikum. Éppen ezért várhatóan nagy érdeklődés 
övezi az idei hajdúsági szezonkezdést, amit május 
29-én, szombaton 15 órától rendeznek a Gázveze-
ték utcai Perényi Pál Salakmotor Stadionban. 

A viadal az idén életre hívott szlovén–ma-
gyar–szlovák egyéni bajnokság I. fordulója lesz. 
A versenyen mindhárom nemzet az élversenyzőit 
küldi harcba, így, természetesen, a debreceni 
közönségkedvencek, Kovács Roland és Magosi 
Norbert is starthoz állnak. A megmérettetés 
lebonyolítási szisztémája megegyezik az EB-
futamokon megszokottal, azaz a 20 alapfutamot 
követően lesz egy elődöntő, majd a finálé zárja a 
küzdelmet.

Az esemény szervezője a gyermeknapi hétvége 
kapcsán gondolt az ifjoncokra is, akiknek több 
programmal is szeretnének kedveskedni, például 
a kisebb gyerekek futóbiciklivel, míg a nagyobbak 
futva vehetik birtokba a salakos ovált.

SzEzoNNyItó  
salakmotorozás,  
gyermeknapba ágyazva
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A DVSC életére hosszú távú hatásokkal bíró bejelentést 
tettek a lokinál: a jövőben közös DVSC-brandet képvisel 
a női kézilabda- és a labdarúgócsapat. A DVSC-t és a 
DlA-t irányító cég szervezeti változásainak célja, hogy 
eredményesebb, egységes legyen a loki: Ábrók Zsolt 
lesz a DVSC Futball Zrt. cégvezetője is.

Szabó Péter, a DVSC Zrt. igazgatótanácsának elnöke 
elmondta: tavaly is elhangzott az, hogy közös DVSC-t 
szeretnének; ennek következő lépcsőjét készítették elő. 
Az igazgatótanács arról döntött, hogy felkéri Ábrók 
Zsoltot, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjét, hogy július 
elsejétől töltse be a DVSC Futball Zrt. cégvezetői pozí-
cióját is.

Mindez azt is jelenti, hogy a kézilabdában már bevált 
klubmodell szerint a labdarúgásban sem lesz külön 
ügyvezetője az akadémiát üzemeltető DlA Utánpótlás 
Nevelő Nonprofit Kft.-nek. Ábrók Zsolt egy személyben 
vezeti a két akadémia és a két felnőtt csapat ügyeit.

– Ezzel a döntéssel gazdaságilag tudjuk stabilizálni 
a csapatot, a szervezeti kialakítást tudjuk egyszerűsí-
teni, direktebb irányítást tudunk kialakítani szervezeti 
és szakmai oldalról is, hatékonyabb szervezet alakul ki 
költség és munka szempontjából egyaránt – nyilatkozta 

a Cél az eredményesebb és egységes loki

Szabó Péter. Hozzátette: ilyen változások esetén mindig 
vannak kérdőjelek, ám bízik abban, hogy a váltás egy-
séges DVSC-t fog eredményezni. Kiemelte: Ábrók Zsolt 
kézilabda területén megismert munkáját tudják majd 
hasznosítani a labdarúgás területén is.

A DVSC-t 11 évig vezető Róka Gézától megválnak, 
Makray Balázs, a loki futballakadémiájának eddigi ügy-
vezetője azonban marad: munkájára a DVSC igazgató-
ságában ezután is számítanak.

Ábrók Zsolt megköszönte a felkérést, s felidézte: 
hét éve, mikor a kézilabdacsapat élére került, sem volt 
kérdés, hogy egy ilyen szép kihívást el kell fogadni.

– A cél egy olyan egységes DVSC kialakítása, amely-
lyel versenyképesek lehetünk. Az erőforrások jelenleg 
nincsenek leghatékonyabban kihasználva, ám olyan 
szervezetstruktúrát igyekszünk kialakítani, amellyel a 
kézi- és a labdarúgócsapat együtt versenyképes erőt 
képviselhet a piacon. Mindent megteszünk azért, hogy 
a jövőben is nagy erőt képviseljen a DVSC – emelte ki 
Ábrók Zsolt.

A változtatás egyben azt is jelenti, hogy közös DVSC- 
brandet képvisel a női kézilabda- és a labdarúgócsapat.

irány a tokiói olimpia!
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Az akadályfutó Kácser Zita már 2019-ben, a gátfutó 
Kozák luca pedig az elmúlt napokban teljesítette a 
szintidőt, így biztos résztvevőnek számít, de a Debreceni 
Sportcentrum-Sport-iskola további két sportolója is 
joggal reménykedhet.

Június végén zárul a világjárvány miatt bő egy esz-
tendővel meghosszabbított kvalifikációs időszak.  
A magyar atléták közül hatan biztos kvótásnak számí-
tanak, s jelenleg még 11-en állnak kijutásra az olimpiai 
rangsor alapján. Köztük van a DSC-SI két versenyzője, 
Kerekes Gréta és a gerelyhajító Szilágyi Réka. A női 100 
m gátfutóknál negyven indulója lesz az olimpiának, Ke-
rekes jelenleg a 35. a sorban. A női gerelyhajítók 32 fős 
ötkarikás mezőnyében Szilágyi a 28. az aktuális listán.

Ez a jelenlegi állapotot tükrözi, hiszen a kvalifikációs 
időszak június 29-én zárul.

aranyos futsalos hölgyek
A DEAC női futsalosai nyolc napon belül megnyer-
ték a Magyar Kupát, majd az NB I-es bajnokságban 
nyílt arra lehetőségük, hogy aranyéremmel gaz-
dagodjanak. A tolnaiak elleni három nyert meccsig 
tartó párharc negyedik összecsapásán, idegenben 
a hosszabbításban diadalmaskodtak, így 3-1-es 
összesítéssel nyerték a duellumot, s állhattak a 
bajnoki dobogó legmagasabb fokára.

A DEAC férfi együttese a bajnoki bronzéremért 
vív páros mérkőzést a veszprémiekkel, míg a másik 
hajdú-bihari gárda, a Mezei Vill FC Berettyóújfalu 
az aranyért csatázik a Haladás VSE gárdájával. A 
kupában csapataink közül már csak az MVFC érde-
kelt, s vélhetően itt is létrejön a Berettyó-Szombat-
hely finálé.
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Voltak már boldog bajnoki ünneplések Debrecenben, 
1979-ben például 30 ezer néző köszöntötte a nyíregy-
háziak legyőzése után az NB I-be tizenöt esztendő után 
visszatérő Lokit, ám az idei május sorsdöntő összecsapá-
sa mégis különlegesen emlékezetesre sikeredett.

Annak okán is, hogy a DVSC 1993 óta zsinórban huszon-
hét esztendőn át az első liga tagja volt, s tekinthettük 
fatális véletlennek az NB II-be csúszását (ha azon az 
utolsó meccsen, a paksiak ellen Ferenczi utolsó 
perces bombája a lécről nem a gólvonalra, 
hanem bentebb pattan...), ám a tény tény 
maradt: „szégyenszemre” a másodosztály-
ba kapitulált a hétszeres bajnok loki.

Ám ha már így alakult, elvárható volt, 
hogy azonnal korrigálja hibáját, s rögtön 
az idény lezárultával térjen vissza – ahogy 
Dzsudzsák Balázs is fogalmazott – oda, 
ahol a helye. Az NB I-be.

A feladat, tudjuk, nem egyszerű, hiszen 
mindenki az első ligától búcsúzott skalpját akar-
ja megszerezni, s duplázott erővel küzd ellenük. Az 
elmúlt egy évtizedben a sok neves NB I-es kieső közül 
csupán az MTK-nak sikerül azonnal visszakapaszkodnia, 
igaz, nekik kétszer is.

Hasonló gyorsaságú vizitre készült a másodosztály-
ban a loki is. Nem volt egyszerű, de sikerült. Télen még 
sima ügynek tűnt, aztán ahogy közeledett a bajnokság 
hajrája, úgy rezgett egyre jobban a léc. Olyannyira, hogy 
a féltve őrzött listavezetői pozíciót is átvette a Vasas, 
s noha sikerült a záró fordulóra két pont előnnyel ismét 
az élre ugrani, igencsak sok rizikót rejtegetett az utolsó 
játéknap.

Ismét az ÉlVONAlBAN a loki!
A loki járatos a záró fordulós helyzetek átélésében, 

a mögöttünk levő négy évben mindig megtapasztalta a 
bajnoki kapuzárás izgalmait. Volt, hogy jó hajrájával bent 
maradt az NB I-ben (2017), volt, hogy lecsúszott a dobo-
góról (2018), egy évvel később pedig bronzérmes lett az 
utolsó játéknapon. Tavaly pedig – tudjuk, kiesett...

Nos, ezt a foltot igyekezett eltüntetni az év folyamán, 
s tüntette el aztán végleg a Szombathely elleni utolsó 

fordulós meccsen, május 16-án. A 4–2 
jóvoltából kétpontos előnnyel lett baj-

nok a másik feljutó Gyirmót előtt, 
míg a Vasas maradt továbbra is 

az NB II-ben.
– Abszolút az volt a célunk, 

hogy ezt a bajnokságot 
megnyerjük, és visszajusson a 
Debrecen oda, ahova tartozik. 
Nagyon boldog vagyok, hogy 

ez a végén összejött – fogalma-
zott Dzsudzsák Balázs csapatka-

pitány. – Nyilván voltak szezonbeli 
teljesítményünkben hullámvölgyek, de 

erre holnapután már senki nem fog emlékez-
ni, csak arra, hogy a Debrecen nevével kezdődik a tabel-
la. Büszke vagyok a csapatra is, és köszönjük a szurko-
lóknak, hogy ilyen fantasztikus hangulatot teremtettek. 
Én magam sem azt terveztem, hogy a II. osztályban 
futballozok majd, de örülök, hogy góljaimmal, gólpassza-
immal, jelenlétemmel segíteni tudtam. S hogy a stadion 
kapuinak járvány utáni kinyitásával részese lehettem 
végre olyan meccshangulatnak, amiért szeretjük ezt a 
sportágat, szerte a világban. Remélem, legalább ennyien 
biztatják majd a lokit az NB I-es mérkőzéseken is.
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A magyar élmezőnynek számító Extraligában a DEAC férfi 
röplabdázói az alapszakaszban csak egyszer hagyhatták 
el győztesen a játékteret (a Dunaújvárost fektették két 
vállra), a rájátszásban viszont már sokkal jobban ment 
Tóth Andráséknak, így viszonylag hamar biztossá vált, 
hogy az ősszel újra a legjobbak között bizonyíthatnak. 

A javulást a kiváló formaidőzítéssel is lehet magya-
rázni Fodor Antal szerint. 

– Nincs okom panaszkodni, a csapat egyértelműen 
dicséretet érdemel. Kiegyenlítetté vált az Extraliga me-
zőnye, gyakran az esélytelennek vélt együttes borította a 
papírformát. A győzelmek apróságokon múltak, egyetlen 

Igencsak mozgalmasra sikeredett és edzőváltást is hozott 
a DVSC Schaeffler tavasza. A nyárelőn már előre is érde-
mes tekinteni. 

Március elején derült ki, hogy a Mosonmagyaróvár elleni 
idegenbeli derbi volt az utolsó mérkőzése Köstner Vilmos-
nak a loki felnőtt csapata élén. A legendás tréner egy 
szép győzelemmel búcsúzott el a csapattól; a vezetőedzői 
posztot Kudor Kitti vette át tőle. Az egykori kiváló irányító 
nem rejtette véka alá, hogy ezer szállal kötődik elődjéhez.

– Váratlanul ért, ami történt, hiszen nekem Vili bá’ 
olyan, mintha a második apukám lenne – fogalmazott 
Kudor Kitti. – Ő tanított meg kézilabdázni, és mellet-
te kezdhettem el másodedzőként dolgozni. De nem én 
vagyok a fontos, és nem a stáb, hanem a csapat. Azt 
szeretnénk elérni, hogy ez a helyzet előrébb vigye, még 
erősebbé tegye a DVSC-t. A hibáktól nem szabad félni, fel 
kell vállalni azokat, és lehetőleg ugyanazt nem szabad 
még egyszer elkövetni. A jó játékost és a jó edzőt az 
különbözteti meg a jobbtól, hogy utóbbi ugyanazt a hibát 
nem követi el még egyszer.

Vezetésével első mérkőzését a DVSC Schaeffler a Kis-
várda ellen játszotta – ősszel tőlük a szezon leggyengébb 
játékával kapott ki a loki idegenben. A törlesztés sikerült, 
a csapat hatalmas akarattal igyekezett bizonyítani önma-
gának és a fiatal vezetőedzőjének. 

Aztán a folytatásban is megmutatkozott a harmónia 
a fiatal tréner és a csapat között, mert Kovács Annáék 
sorozatban hozták a meccseket, közte két extrával is. Az 
egyik egy szép Magyar Kupa-diadal volt a később Európa 
liga-ezüstérmes Siófok ellen, a másik pedig remek játék a 
Fradi otthonában, ahol az időközben a bajnoki aranyérem 
legnagyobb várományosává előlépett zöld-fehérek ellen 
már a pontszerzés is elérhető közelségben volt egészen 
a meccs végéig. A csapat a szezon viszontagságaiból 
kilábalva kiegyenesedett.

talPra álltak  
a Loki kézilabdásai

Szintén fontos történése volt ennek az időszaknak, 
hogy kialakult a jövő szezon kerete, amely kifejezetten 
biztatónak tűnik. Ha sérülések nem jönnek közbe, stabil 
kétsoros magja lehet a lokinak, hiszen a kapuban marad 
a Giegerich–Csapó kettős, jobblövőben Kovács Annához 
Planéta Szimonetta, ballövőben Hornyák Dórához a visz-
szatérő Karina Jezykava, irányító poszton Vámos Petrához 
Szabó Nina, jobb szélen Arany Rebekához a brazil világ-
bajnok Mariana Costa, bal szélen Pertus Mirtillhez Korsós 
Dorina csatlakozik. A beálló poszt az állandóságot tükrözi: 
Tóvizi Petra és Bordás Réka. Hozzájuk jönnek a tehetséges 
fiatalok: Csernyánszki liliána, Torda Vanessza, Vámosi 
Panna, Poczetnyik luca, Sápi Gréta és Vámos Míra. lesz 
tehát bőven választási lehetősége a nyáron Debrecenbe 
költöző Szilágyi Zoltán vezetőedzőnek. 

Így aztán bizakodva tekintgethetünk előre, miközben 
még javában zajlanak az idei események... 

Kép és szöveg: Gurbán György

pontot sem adtak ingyen. A fizikális tényezők mellett a 
mentális állapot is meghatározóvá vált, ugyanis sokszor 
kiélezett végjátékban dőltek el a szettek.  Bizakodó 
vagyok az ősszel rajtoló új szezont illetően, hiszen ha 
minden a terveink szerint alakul, kevés változás lesz a 
keretben. Konkrétumok nélkül annyit elárulhatok, hogy 
több szóbeli megállapodás már megszületett. Öröm-
teli, hogy akadnak fiatal tehetségeink, akikben komoly 
potenciál lakozik. Június közepéig lesznek edzések, majd 
augusztusban vágunk bele az alapozásba. A nyári szünet 
alatt sem lazsálnak majd a fiúk, hiszen többen különböző 
strandröplabda-tornákon fognak elindulni.

MArADtAK az élmezőnyben a DeAC röpisei

ragyogó kupaezüst
Tíz éve nem látott magasságba jutott a DVSC 
Schaeffler, hiszen a Magyar Kupa négyes döntőjében 
kiváló teljesítményt nyújtva ezüstérmet szerzett.  
A fináléba a Kisvárda legyőzésével vezetett az út, a 
döntőben pedig csaknem végig meccsben volt a loki 
a Bl-címvédő győriekkel. Az eredmény nemzetközi 
kupaindulást érhet a következő szezonban.
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 12 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont az utóbbi évek-
ben egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásárlók köré-
ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a 
cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek 
is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leg-
gazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a már-
ványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes 
bútorzatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szemüvegeket. A vá-
sárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét 
törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket. 
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-

a SzemüVeg nem luxuS!
12 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-
mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té tedő 
lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális szem-
üveg is megfizethető. természetesen garanciát nyújta-
nak a multifokális szemüveg megszokására. A szem-
üveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván di-
vatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki a magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó épületében mellett)
tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

Megfejtéseiket június 9-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu 

címre.
A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

filmjéből, a Borzontorz 
meséi című alkotásból 

sorsolunk ki két darab DVD-t. 
Ezt szerkesztőségünkben 

vehetik át.
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Csobbanjunk!
Május közepén megkezdte második szezonját a teljes 
korszerűsítésen átesett Aquaticum Debrecen Strand. 
A felnőttek csak védettségi igazolvánnyal léphetnek 
be, a 18 év alattiak pedig olyan felnőtt kíséretében, 
akinek van védettségi igazolvány. 

A tavalyi tapasztalatok és a vendégek visszajelzé-
sei alapján néhány változtatással készültek: a sétá-
nyokat kiszélesítették, a gyermekjátszó és a kondipark 
árnyékolót kapott, és több újdonság is várja a látoga-
tókat: például trambulin és baba-mama szoba is. 

Impresszum

PROGRAMOK DEBRECENBEN
KoncerteK, tárlatoK, előadásoK 

melléKlet

SZÍNHÁZ
a nagyerdőben

KINYITOTT
az aquaticum 
debrecen strand 

korzódebreceni

2021. május 21. – június 24.

Debreceni Korzó
Információs kiadvány

Fotó: KANDert SzABoLCS  lapigazgató: Dr. Szabó József

 Kiadó: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 

Előkészítés, grafika:  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: 33 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.

Hírek. Tények. A lényeg.

Kövesd a Facebookon is!
   www.facebook.com/dehir
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festék, vegyiáru kis- és nagykereskedés

Már 25 éveaz ÖnÖk 
szolgálatában

NapféNy festékbolt 
4034 Debrecen, 

olajütő u. 2.

• Bordűrök • D
íszlécek

• Nemesvakolatok • O
SB lapok

• Glettanyagok • Vegyi anyagok

• Profilok • Tapéták

• Ytong téglák • C
semperagasztók

• Gipszkartonok • Tisztító
szerek

• Rozetták • K
ültéri és beltéri 

 festékek • Festéshez szükséges 

 szerszámok

4032 Debrecen, 
Doberdó u. 1/b.

www.festeker.hu • Tel.: +36 52 530 738

4031 Debrecen, 
Monostorpályi út 9-11.

4031 Debrecen, 
Derék u. 100/b.


