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Éld meg a pillanatot! Talán soha 
nem volt annyira fontos ez a talán 
közhelyesnek tűnő mondat, mint 
mostanság. Emberek vagyunk, így 
kicsit néha kényelmesek is, és va-
lószínűleg az sem véletlen, hogy a 
hét fő bűn egyike is épp a lustaság. 
A mögöttünk hagyott karantén-idő-
szak után most különösen fontos, 
hogy felismerjük, mennyi mindent 
szoktunk halogatni az életünkben. 
Gyakran érezzük úgy, hogy ráérünk 
még erre vagy arra, úgyis lesz 
még lehetőségünk ezt vagy azt 
megtenni. Nem látogatjuk meg 
rokonainkat, nem találkozunk a 
barátainkkal, nem megyünk el egy 
jó koncertre, mert úgy gondoljuk: 
„ej, ráérünk arra még”.

Aztán megfagy a világ. Először 
azt hisszük, hogy csak hetekre, 
aztán, hogy csak hónapokra, majd 
kénytelen-kelletlen be kell látnunk, 

hogy akár évek is eltelhetnek már-
már reménytelen bezártságban. 
Próbálunk online házibulit szervez-
ni, online ismerkedni, és a virtuális 
térben megszervezni programjain-
kat, de tudjuk jól, érezzük, hogy az 
nagyon nem olyan!

Mi, a Campus szervezői, azért 
vágtunk bele az idei fesztivál 
szervezésébe, hogy ne múljon el 
senkiben az az érzés, milyen is a 
való életben találkozni egymással, 
és hogy ne nőjön úgy fel egy fél 
generáció, hogy azt sem tudja, 
mi fán terem a mi fesztiválunk. 
Mert a Campus attól Campus, egy 
fesztivál attól fesztivál, hogy a 
miénk. Egy alkalom, amikor hús-vér 
kikapcsolódni vágyó emberek talál-
koznak és ünnepelnek. Ünnepeljük 
az emberi találkozásokat, a jó 
zenét, a nyarat, és azt, hogy újra 
együtt lehetünk.

Nem, most ez nem a halogatások 
és a „majd máskor”-ok ideje! 

MOST kell megélni EZT a pilla-
natot! Mindenki a Campusra!

MiklóSvölgyi PÉTEr
fesztiváligazgató

Ez a nyár sem múlhat el bor és jazz nélkül Debrecen-
ben. Augusztus 5. és 8. között ismét megrendezik a 
népszerű gasztrojazz-jamboreet a Békás-tónál – a 
legszebb magyar borok jegyében.

A Debreceni Bor- és Jazznapok szervezői 
Horatius szövegét választották a program 
mottójául: „… idd okosan könnyű borod s 
mérd az örök reményt / kurta lét araszán. 
Míg fecsegünk, száll az irígy idő: / élvezd 
a napot és hagyd a gyanús holnap 
ígéretét.”

Az ország egyik legrangosabb 
borfesztiválján – igényes és népsze-
rű jazzmuzsika mellett – a legszebb 
magyar borokat kóstolhatja a látogató 

a Nagyerdő csodálatos környezetében. 50-60 hazai 
borászat nedűit ízlelhetjük, az italok mellé pedig a 

hagyományos magyar konyha ételeit és 
minőségi házi sajtokat kóstol-

hatunk. Négy színpadon 
mintegy 60 jazzformáció 

gondoskodik a hangu-
latról.

Bővebb informá-
ciót a programról itt 
találnak:  
www.boresjazz.hu

Újra együtt – a Campuson

A legszebb magyar borok
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a 2020-as év egyik legkreatívabb magyar 
teljesítményének ítélt Hamlet-előadással nyi-
totta meg május 10-én a debreceni kulturális 
szezont a Csokonai Színház. A társulat folya-
matosan dolgozott a pandémia alatt; a Kos-
suth utcai történelmi épület rekonstrukciója 
idején is egymás után készültek a produkciók 
az ideiglenes játszóhelyeken. Újranyitásról, 
rendhagyó színházi terekről és a szerencse 
szerepéről is beszélgettünk Gemza péterrel, a 
Csokonai Színház igazgatójával. 

A Nagyerdei Stadionban játszott Hamlet-
előadás országos visszhangot kapott a 
Highlights of Hungary-jelölésnek köszönhető-
en. Egyértelmű volt, hogy ezzel a produkció-
val nyit a Csokonai Színház?
Mondhatnánk, hogy az újranyitás pillanatában sze-
rencsére épp kéznél volt egy Covid-biztos, innovatív 
Hamlet-előadás, de sokkal többről van szó, mint 
szerencséről. Amikor tavaly mások azon gondolkoz-
tak, hogy hogyan préseljenek be még egy nézőt a 
járvány miatt csökkentett nézőtérre, akkor mi azon 
dolgoztunk, hogy olyan előadást hozzunk létre, ami 
biztonságos a játszóknak és a nézőknek egyaránt. 
Ennek az innovatív gondolkozásnak lett az eredmé-
nye a Hamlet, amit most valóban kézenfekvő volt 
elővenni. 

VArázslAtos újranyitás 
 – bejárja a várost a Csokonai Színház

Úgy tűnik, szinte állandó játszóhellyé vált a 
Csokonai számára a Nagyerdei Stadion, hi-
szen idén a Deszka Fesztivál is ott lelt – rend-
hagyó – otthonra. 
Tavaly úgy döntöttünk, hogy a Csokonai Színház 
rekonstrukciójára lehetőségként tekintünk, és a 
#mindenholszínház jegyében bejárjuk előadása-
inkkal a városi tereket. A Nagyerdei Stadionnal 
kialakult jó kapcsolat volt a kulcsa annak, hogy 
különleges környezetben, a stadion kezdőkörében 
rendezhettük meg a Xiv. Deszka Fesztivált. A fesz-
tivál idén hibrid formátumban zajlott, a vetített elő-
adásokat élő közönség nézte, így újra megélhettük 
a színház – mint közösségi élmény – varázsát. 

Az online tértől a közönséggel való közvetlen 
találkozásig csak egyetlen lépés volt az út az 
operatagozat számára. Mikor láthatják legkö-
zelebb az operakedvelők a Csokonai Színház 
művészeit?
A pandémia idején indítottuk a Csokonai Opera – Az 
új generáció programot, melyben kéthetente mu-
tattuk be – online koncertek formájában – azokat a 
fiatal művészeket, akik itt, Debrecenben, a szemünk 
előtt válnak professzionális operaénekesekké. Jú-
nius 9-én végre a közönség is találkozhatott velük 
Szent Anna-templomban tartott kis ünnepi misén. 
Igazán felemelő közösségi élmény volt templomi 
környezetben hallgatni ezt a hálaadó és egyben a 
halottainkért szóló imádságot. Június 21-én Nagy-
váradon mutatkozik be az OperaÜnnep című gála-
műsorunk, amit július 13-án a Kölcsey Központban 
a debreceni közönség is meghallgathat. De, ígérem, 
a nyár további részében sem hagyunk senkit opera 
nélkül! 

Ha visszatekintünk az újranyitás időszakára, 
mely események voltak meghatározóak a Cso-
konai társulata és az Ön számára?
Az első Hamlet mindenképp, hiszen hosszú hónapok 
után végre nézők előtt játszhattunk. De az elmúlt 
hetekből mindenképp említenem kell Csikos Sándor 
portrékönyvének bemutatóját, amikor kollégák, ba-
rátok, pályatársak és tanítványok együtt ünnepel-
ték ezt a nem mindennapi életutat. Megrendeztük 
az Irodalom éjszakáját is: 25 színész olvasott fel 
három estén át kortárs irodalmat, és megmutat-
tuk, hogy Debrecen valóban az irodalom városa. 
Minden logisztikai nehézség ellenére varázslatos az 
újranyitás időszaka: igazi színházi ünnep minden 
előadás, legutóbb a telt házas Tesztoszteron a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
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Titkosügynökök, nyomozók vagy természetbúvárok 
bőrébe is bújhatunk a tudományos élményközpont 
legújabb digitális játékainak segítségével. A kihívá-
sokat egy óra alatt kell teljesíteni. De vajon melyik 
a könnyebb? Leleplezni egy kémet, és elhárítani egy 
nemzetbiztonsági veszélyhelyzetet? Kinyomozni, hogy 

hová tűnt el az Agórából egy szigorúan titkos és ér-
tékes találmány? vagy felkutatni a virtuális állomás-
pontokat a Botanikus kertben, és a pontverseny élére 
törni? 

A Science inspired-projekt keretein belül az él-
ményközpont munkatársai három izgalmas játékot 
alkottak meg, melyeket elsősorban 13 éves kor felett 
és csoportoknak ajánlanak, de egyéni látogatók vagy 
kisebb barátai társaságok is bátran kipróbálhatják 
azokat. A játékosok csapatokat alkotva, állomásról ál-
lomásra haladva nyomoznak, kutatnak, vagy pontokat 
gyűjtenek, mindezt okostelefonjuk használatával, az 
ActionTrack-alkalmazásban futó játékfelületen.

A 2018-ban indult nemzetközi projekt célja 
ráirányítani a figyelmet arra, hogy a tudományos 
élményközpontok az egyéni felfedezés és tanulás 
izgalmas színterei, rendhagyó módszerekkel felkelteni 
a középiskolás korosztály érdeklődését a természettu-
dományos ismeretek iránt.

DigiTáliS  
kalandok  
az Agórában

PAtinás folyóiratok  
a Méliuszban

Rendhagyó kettős lapszám-
bemutatóval várja a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár a 
kortárs irodalom iránt érdek-
lődőket június 30-án, szerdán, 

17 órától a Bem téren: az Alföld 
folyóirat csapata az alapításának 

25. évfordulóját ünneplő Parnasszus 
című költészeti folyóirat szerkesztőségét és szerzőit 
látja vendégül Budapestről – az Utazó Parnasszus 
sorozat keretében. Wirth Imre költő, Visy Beatrix kriti-
kus és Turczi István főszerkesztő az aktuális Parnasz-
szus-szám centrumában lévő költőt, Kemény Istvánt 
hozzák el Debrecenbe, a vendéglátók részéről pedig 
Halász Rita és Szvoren Edina írók a szerzői gárdát, 
Szirák Péter és Herczeg Ákos az Alföld-szerkesztő-
séget képviseli majd a kerekasztal-beszélgetésen, 
amelyet Juhász Tibor moderál.

komolyzenei koncertek
Hamarosan kihirdeti új évadát a kodály Filharmónia 
Debrecen. A szeptember 21-én induló új bérletes 
szezonban húsz nagyzenekari hangversennyel, öt a 
cappalla koncerttel és három kamarakoncerttel várja 
a komolyzene szerelmeseit a kodály Filharmonikusok 
és kodály kórus Debrecen. Az énekkar ebben az évad-
ban ünnepli hivatásossá válásának 50. évfordulóját.  
A hagyományos bérleti struktúrák mellett (Napló-bér-
let és Korzó-bérlet: 10 + 1 koncert) idén – újdonság-
ként – a Filharmónia Magyarország bérletét is meg-
vásárolhatják az érdeklődők, mely 4 vendég együttes 
hangversenyét tartalmazza. Az évad fellépői lesznek, 
többek közt: a Kodály Filharmonikusok, a Kodály Kórus 
Debrecen, Somogyi-Tóth Dániel, Kocsis-Holper Zoltán, 
Kollár Imre, Kovács László, Bényi Tibor, Rost Andrea, 
Horti Lilla, Balog József, Hamar Zsolt, Anton Shaburov, 
Oláh Kálmán, Boncsér Gergely, Fejérvári Zoltán, Ránki 
Fülöp, Devich Gergely, a Savaria Barokk Zenekar, a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Concerto Budapest. 
Bővebb információk: www.kodalyfilharmonia.hu   

AZ ORSZÁG EGYETLEN VIDÁMPARKJA nyár elejétől 
október végéig havonta megrendezi a karszalagos 
hétvégét, amikor a vendégek egész nap korlátlanul 
használhatják az intézmény valamennyi játékgépét. 
Az éjszakába nyúló korlátlan vidámparki kalandok 
rajongóinak jó hír, hogy idén is lesz karszalagos este: 
július 14-én és augusztus 11-én 20.30–23.30 órakor.
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Debrecen idei költségvetésében kiemelt 
területnek számít a közlekedésfejlesztés, 
az oktatási, szociális és közintézményi 
bővítés, de – ezek mellett – a város 
jelentős összegeket fordít a kulturális 
fejlesztésekre is. A terület helyzetéről, 
feladatairól, lehetőségeiről és, persze, a 
nyárról beszélgettünk Pósán László or-
szággyűlési képviselővel, az Országgyű-
lés kulturális bizottságának elnökével.
Milyennek látja a kultúra helyzetét városunk-
ban? 
Alapvetően jónak. Bár a világjárvány sok mindent 
a háttérbe szorított, ugyanakkor mivel a pandémia 
és a színházak felújítása városunkban jórészt erre 
az időre esett, így a kultúrafogyasztó közönség 
ezt nem kellett, hogy hiányként élje meg. Az is 
lényeges, hogy Debrecenben a kulturális szférában 
dolgozók létbiztonsága megmaradt. Működtek a 
filharmonikusok, a kórus és a zenekar, próbáltak, 
láthattunk-hallhattunk online hangversenyeket. 
A színháznak is volt egy emlékezetes, üvegfal 
mögött játszott Hamlet-előadása, a Vojtina is fo-
lyamatosan megjelent az internetes felületeken.  

„Debrecenben a kulturális szférában dolgozók létbiztonsága megmaradt”
A Méliusz részéről több újítás született: ilyen 
az érintés nélküli könyvkölcsönzés lehetősége, 
melynek az országban és külföldön is számos 
követője lett. De fontos újítás az is, hogy konténer-
könyvtárakat visznek a város különböző területeire, 
kölcsönzési lehetőséggel, internetkapcsolattal. 

Ez az időszak alkalmas volt rá, hogy a 
kulturális élet szereplői felkészüljenek arra 

az időre, mikor ismét közönség elé lehet 
lépni. Ennek a felkészülésnek a része az is, 
hogy Debrecen pályázik az Irodalom Városa 

nemzetközi cím elnyerésére.

A májusi nyitást követően egyre több rendez-
vényen vehetnek részt a debreceniek. Bizton-
ságban érezhetjük magunkat ezeken 
a programokon?
Nem véletlen, hogy a nyitással kapcsolatos infor-
mációk között szinte mindenütt ott szerepel, hogy 
a rendezvények – mozi, színház, futballmeccs… – 
védettségi igazolvánnyal látogathatók. Mindenkit 
arra biztatok, aki nem tette még meg, hogy oltas-
sa be magát a saját és a környezete érdekében is.

Debrecen szívesen emlegetjük úgy, mint 
a határon átnyúló régió kulturális központ-
ját, de iskolavárosként is. A kettő között kell 
összefüggést keresni? 
Úgy gondolom, igen, és ennek az előzménye 
visszanyúlik a Református Kollégiumra, és arra 
a gyakorlatra, hogy a diákokat elküldték más 
országokba peregrinusként, hogy tanuljanak, 
tapasztaljanak, s majd jöjjenek vissza. Ennek a 
hagyománynak vannak máig létező elemei. Például 
a debreceni iskolák többsége testvériskolai kapcso-
latokat ápol határokon túli intézményekkel. 
A Debreceni Egyetem a mai napig besegít a nagy-
váradi felsőoktatási képzésbe, de élő a kapcsolat 
a kolozsvári Scapientia-egyetemmel is. Ez – az 
oktatás mellett – kultúraközvetítést, kiadványok 
cseréjét is jelenti. S ha már itt tartunk: a Burgun-
dia utcán megnyílt Partium Ház is fontos missziót 
tölt be. Többek között olyan kiadványok érhetők el 
náluk (határon túli magyar szép-, illetve szakiroda-
lom), melyek nem biztos, hogy bekerülnek a hazai 
könyvterjesztés hálózatába.

Ha már iskolaváros: az elmúlt hónapokban 
sok szó esett az egyetemi átalakításról. 
Egyetemi oktatóként mi erről a véleménye?
Az egyetemi autonómia nagyon fontos. Ez elsősor-
ban akadémiai, kutatói, oktatói vonalon kell, hogy 
megvalósuljon. Az, hogy én hogyan tanítok Mátyás 
király hadjáratairól, ne aktuálpolitikai-ideológiai 
köntösbe ágyazottan jelenjen meg. A pénzügyi 
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„Debrecenben a kulturális szférában dolgozók létbiztonsága megmaradt”

autonómia viszont nem jelentheti azt, hogy itt a 
pénz, és senki ne szóljon bele, mire költi az intéz-
mény. Egy egyetem akkor igazán autonóm, ha a 
gazdálkodásában is széles körű működési jogo-
sultságai vannak, de ehhez kell egy professzionális 
pénzügyi gazdasági menedzsment és egy olyan 
típusú fenntartó, mely nem hivatalnoki logikával 
közelít, hanem a szó jó értelmében vett gazdaként 
viselkedik. 

Egy alapítvány például?
Igen, ahol hús-vér emberek ülnek. A mindenkori 
egyetemi élet úgy alakult eddig, hogy négyéves 
választások után jött egy szakágazati irányítás, és 
megmondta, erre megyünk, vagy arra megyünk. 
Ez arctalan volt a maga nemében. Ehhez képest 
egy alapítvány kuratóriumának tagjai a saját 
vagyonukkal is felelnek a döntéseikért. Egy állam-
igazgatási rendszerben hol volt erre példa? Olyan 
adósságok halmozódtak fel felsőoktatási intézmé-
nyekben, melyeket a következő 
kormánynak kellett szanálnia. 
Ebből a szempontból szerencsés-
nek tartom, hogy a döntések-
nek legyen következménye. De 
még fontosabb, hogy maga az 
egyetem és annak a döntésho-
zói testülete mondta azt, hogy 
ez az alapítványi forma jó irány 
lenne. A világ nagy egyetemeinek 
jelentős hányada nem véletlenül 
alapítványi fenntartásban műkö-
dik – ahogy a Harvard is. S bár 
Cambridge vagy Oxford esetében 
hivatalosan állami egyetemről 
beszélhetünk, de valójában ezek 
olyan komoly vagyonkezelői jo-

gosultsággal bírnak, ami nálunk 
nem volt lehetséges. Nem tehet-
te meg a Debreceni Egyetem azt, 
hogy a rá bízott javak egy részét, 
mondjuk, üzleti célból haszno-
sítsa azért, hogy az így befolyó 
pénzt, például, egy új orvosi 
műszer beszerzésére fordítsa. 

Akár oktatói, akár politiku-
si énjét vesszük, itt a nyár. 
Milyen programot tervez az 
előttünk álló hetekre? 
Egyrészt meg kell írnom néhány 
tanulmányt a kutatói munkám 
részeként. Ez nyilván munka, 
ugyanakkor számomra von-
zó szellemi kihívás. Tervezünk 
utazást is; remélem, lehetővé 

teszi az egészségügyi helyzet meg az időjárás 
is, hogy elmenjünk a családdal Horvátországba, 
illetve megnézzünk a Dunántúlon néhány várat és 
kastélyt.

S Debrecenben? 
Debrecenben nagyon sok zenei programon megfor-
dulok, legyen szó akár a könnyű- vagy a komoly-
zenéről: a Bor és Jazznapok eseményeire egészen 
biztosan el fogok látogatni. A jó színházi előadáso-
kat is szeretem, a szabadtéri színpad kínálatából  
A Pál utcai fiúk és A szőke ciklon kifejezetten 
érdekel. Rejtő regényeinek titka a narrátori szöveg 
és nem a cselekmények vagy a jellemek kifinomult-
sága; kíváncsi vagyok, a színpadi előadás hogyan 
tudja majd ezt visszaadni. De a Déri Múzeumot is 
jó szívvel ajánlom. Nagyon szép a Trianon-kiállítás, 
és a többi állandó tárlat is nagyon izgalmas és 
igényes, ahogy Munkácsy páratlan Trilógiáját sem 
lehet elégszer látni.

Papp László és Pósán László a Csokonai Színház évadismertető sajtó-
tájékoztatóján

Pósán László: Debrecen befektetési vonzereje nem csak a gazdasá-
gi mutatókon, hanem a lakossága életminőségén is múlik. Ehhez a 
kultúra is hozzájárul a maga lehetőségeivel!
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O DEBREcEN És NYÍREGYHÁZa együttműködésé-
nek jegyében javul a közlekedési kapcsolatok minősége 
a két város között. A két város stratégiai együttműkö-
déséről tartott tájékoztatón Papp László polgármester 
rámutatott: a megállapodás kiemelt területként kezeli 
a közlekedés fejlesztését, fontos cél a 4-es főút 2x2 
sávosítása, valamint a vasúti kapcsolat fejlesztése. 
„Nyíregyházára úgy tekintünk, mint lehetőségre. Ha 
barátok vagyunk, akkor együtt erősebbek vagyunk” – 
nyilatkozta Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Tasó 
László pedig úgy fogalmazott: ez a megállapodás 
alapjaiban határozza meg a következő időszakban a 
régió esélyeit és lehetőségeit.

O KONDIPARK épült Felső-Józsán; ez a városban már 
a tizennyolcadik. Ahogy Kósa Lajos országgyűlési kép-
viselő az átadón elmondta, reményei szerint a Józsa 
Grund Sportparkot minden évben tovább gyarapítják 
majd új elemekkel. Balázs Ákos alpolgármester pedig 
arról beszélt, hogy ezt a sportközpontot a mindenna-
pos testnevelés keretében is használhatják a józsai 
gyerekek, és a létesítmény akár találkozási pontként is 
szolgálhat majd.

O ZSUZSI. Hosszú kényszerpihenőt után újra utaz-
hatnak a debreceniek a Zsuzsi Erdei Vasúton. A 17 
kilométeres, jórészt erdei pálya környezetét önkéntesek 
az illegális hulladéktól szabadították meg a Future of 
Debrecen kezdeményezésére, s ezzel a környezetvéde-
lem fontosságára hívták fel a figyelmet.O BARCSA LAJOS alpolgármester tájékoztatást 

adott arról, hogyan vészelte át a debreceni gazdaság 
a pandémiás időszakot. Mint mondta, a gazdaság 
állapotának fontos mutatója, mennyi adózó van a 
városban: míg 2020-ban 30 602 volt, 2021-ben már 
31 938, azaz a vállalkozói kedv nőtt a pandémia alatt 
is. idén az önkormányzatot érintette egy kormányzati 
intézkedés is: az iparűzési adó révén 1 százalékos 
iparűzési kedvezményt adtak a kis- és középvállalko-
zásoknak. Szólt arról is, hogy 2020-ban 5,8 milliárd 
forint iparűzésiadó-előleget fizettek be a vállalkozások, 
2021-ben pedig 6 milliárd 63 milliót, azaz nagyobb 
adóbevétele keletkezett a városnak. Az alpolgármester 
kitért arra is, hogy a debreceni vállalkozásokat a kor-
mány és az önkormányzat együttesen több tízmilliárd 
forinttal segítette.

O LETETTÉK az új tócóvölgyi óvoda alapkövét. Az 
eseményen Papp László polgármester felidézte, hogy 
az elmúlt évek fejlesztéspolitikájának kiemelkedő része 
volt a városi intézményrendszer fejlesztése. Az új, száz 
férőhelyes óvoda, amely minden tekintetben megfelel 
majd a 21. századi követelményeinek; 2022 augusz-
tusában nyithatja meg kapuit. Papp lászló szólt arról 
is, hogy nem ez az egyetlen fejlesztés a Tócóvölgyben, 
hiszen zajlik a Zöld város program, amely egy intenzív 
fásítást és a zöld felületek fejlesztését jelenti. Az óvo-
da területén 50 új fát telepítenek majd. O ASZFALTOZNAK  Paprika utcán, és kiépítik a 

csapadékvíz-elvezető rendszert. Papp László helyszí-
ni sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ezzel 
egy régen megfogalmazott ígéretnek tesznek eleget. 
„Még két másik lencztelepi utca közbeszerzése van 
folyamatban; remélem, ebben az évben a másik kettőt 
is el tudjuk majd kezdeni” – nyilatkozta a polgármes-
ter, hozzátéve, hogy egy bölcsőde is megépül a Pohl 
Ferenc utcán a következő, 2021–27-es európai uniós 
fejlesztési ciklusban. Ezért különösen fontos, hogy a 
környező utcákat rendbe tegyék, a burkolatlan utakat 
leaszfaltozzák. Pósán László országgyűlési képviselő a 
helyszínen arról beszélt, hogy egyirányú lesz a Paprika 
utca, így a lakóknak kell majd eldönteni, melyik irány-
ból szeretnének majd behajtani. komolay Szabolcs 
önkormányzati képviselő pedig rámutatott, hogy a 
lencztelepen szinte minden utca aszfaltburkolatot fog 
kapni, ha a közbeszerzési eljárások lezárulnak.
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O NYUGATI KISKÖRÚT. Május végén elkezdődött a 
nyugati kiskörút utolsó ütemének építése, ennek kö-
szönhetően a Bethlen utca egy része forgalomcsillapí-
tott szakasszá válhat; a munkát várhatóan jövő nyáron 
fejezik be. A harmadik ütem megépítésével teljessé 
válik a nyugati kiskörút Erzsébet utca és Mester utca 
közötti teljes szakasza. Erre azért is szükség van, mert 
a város fellendülő gazdasága miatt egyre nagyobb 
a forgalom Debrecenben, ezekre a helyzetekre pedig 
érdemi válaszokat kíván adni az önkormányzat – 
nyilatkozta Papp lászló polgármester. A fejlesztés a 
Hatvan utca és a Mester utca közötti szakaszt érinti; 
419 méter hosszú nyomvonalon 2x3 sávon épül ki a 
befejező szakasz, s lesz irányhelyes kerékpárút is.  
A város zöldítéséről sem feledkeztek el: 160 fát ültet-
nek a környéken. A fejlesztés során a Mester utcánál 
átépítik a csomópontot, akárcsak a Hatvan utcai 
jelenlegi végpontnál, a Csemete utca nyomvonalára is 
benyúlik majd a fejlesztés; ott 65 méteres szakaszon 
újítják meg az útburkolatot.

O ELISMERÉSEK. A Debreceni Tankerületi központ 
pedagógusnapi ünnepségén. 24 olyan diák vehetett 
át díjat, akik az országos középiskolai tanulmányi ver-
senyek első tíz helyezettje között értek el eredményt, 
öregbítve ezzel iskolájuk, a tankerület és Debrecen 
városa hírnevét – hallhattuk Pappné Gyulai Katalint. 
Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. A 2017-ben 
alapított Nemzedékek Jövőjéért Díjat Csikos Sándor, 
kovács Ferenc lászló és Pakurár Miklósné vehette át.

O 33 ÓVODA üzemel Debrecenben, ami a város 
fenntartásában van; 22-ben lesznek felújítások. Ezek 
sorában megkezdődött a Debreceni Arany János Óvoda 
épületének energetikai korszerűsítése. A kivitelező 
jövő január végéig köteles elvégezni a munkát, ám a 
remények szerint hamarabb végeznek vele – ismertet-
te Papp lászló polgármester. Számos új technológiai 
elem kap helyet az oviban, 60 napelemet helyeznek el 
a tetőn, hőszivattyús technológiára állnak át a hűtés 
és fűtés terén. Szellőztetőrendszert is kiépítenek, meg-
újul a külső homlokzat, cserélik a nyílászárókat. 

O HUSZONKÉT jelzőlámpa nélküli zebrát tesznek 
biztonságosabbá idén Debrecenben. Ezek sorában 
figyelemfelhívó piros festést kapott az István út és a 
Kristály utca sarkán található gyalogátkelőhely is. 
Itt Pósán László országgyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy a nyári szünetben még fontosabb a gyerekek, a 
fiatalok biztonságára is fokozottabban figyelni.

O EREDMÉNYESEN ZÁRULT a Debreceni Szakképzési 
Centrum átfogó, hároméves fejlesztési projektje. A pá-
lyaorientációtól a tehetséggondozásig számos program 
és intézményi fejlesztés segítette a DSZC-t abban, 
hogy korszerű tudással rendelkező szakembereket 
képezzenek a jövő iparának.

O BARNAHUS. Új gyermekvédelmi központ nyitotta 
meg kapuit. Az izlandi mintára létrejött gyermekvédel-
mi szolgálat célja elérni azokat a gyerekeket, akik nem 
tudják megélni a boldog gyermekkort, és segíteni őket 
abban, hogy meggyógyuljanak, egészséges felnőtté 
váljanak. Széles Diána alpolgármester a Barnahus-köz-
pont átadásán felidézte, hogy a debreceni Gondoskodó 
város program nemcsak a szavak szintjén jelenik meg. 
„Abban vagyunk érdekeltek, hogy a debreceni gyerekek 
a legjobb ellátást kapják, probléma azonban mindig 
lesz; a célunk, hogy ezeket megoldjuk. Tudom, hogy 
minden itt dolgozó a szívét-lelkét bele fogja tenni.”

O ELKEZDŐDÖTT a kerékpárút fejlesztése a Biczó 
istván-kert és a Panoráma út között. Ezzel a csaknem 
3 kilométeres szakasszal várhatóan jövő tavaszra vé-
gez a kivitelező. A Wesselényi utcától a Panoráma útig 
egyszerre több ütemben építik a bicikliutat. A keleti 
városrész kerékpárút-hálózatának fejlesztésével nem-
csak biztonságosabb lesz a közlekedés, de turisztikai 
szempontból is jelentős beruházás valósul meg.
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zenedoboz
Debrecen önkormányzata felkérésére a DEMki Debreceni 
Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. és a város 
könnyűzenei életének aktív szereplői lehetőséget kínálnak 
a középiskolásoknak arra, hogy belekóstoljanak a zenélés 
örömébe. Alkossatok diákközösségeket, szerveződjetek 
projektcsapattá, egyeztessetek tanáraitokkal, készítsetek 
egy egész tanéves projekttervet, és lehet, hogy a ti 
iskolátokba érkezik Debrecen első Zenedoboza! – erre 
biztatják a fiatalokat.

A Zenedoboz célja, hogy évente más-más debreceni 
középiskolában zenei tehetséggondozó pont működjön 

az adott iskola közösségének elképzelése szerint 
és fenntartásában. S ez közösségi térként segítsen 
tapasztalatokat szerezni, tanulni és alkotni a zenélés és a 
könnyűzenei kultúra kísérő tevékenységei területein.

Mi a teendő? 
„Készítsetek egy projekttervet, hogyan használnátok 
a Zenedobozt. Hol lenne a helye az iskola, a közösség 
életében, milyen zenei tevékenységeket szeretnétek 
benne megvalósítani? Kikkel és hogyan szeretnétek 
együttműködni, milyen más partnert vonnátok be? A terv 
legyen biztonságosan fenntartható, környezettudatos! 
Térjetek ki arra is, egészen pontosan hogyan 
működtetnétek a Zenedobozt, hogyan volnátok jó 
gazdái, hogyan gondoskodnátok arról, hogy az utánatok 
következő újabb iskolák, közösségek életét szolgálhassa! 
A pályázatban állítsatok fel egy menedzsment 
csapatot, amely a megvalósításért felel! Természetesen 
egyeztessetek az iskola vezetésével is, a pályázathoz 
csatoljátok az intézmény vezetőjének támogató 
nyilatkozatát, amelyet a projektterv alapján és annak 
ismeretében ad, hogy az áramvételi lehetőséget és annak 
költségeit az iskola biztosítja!”

A pályázatokat a 
debrecenihangfoglalopont@demki.hu 
címre várják szeptember 20-áig.

O ÚJ KULTURÁLIS KONCEPCIÓ alapján szeretné a 
jövőben szervezni Debrecen kulturális életét a város 
vezetése. Ezt jelentette be Papp lászló polgármes-
ter, sajtótájékoztatón részletezve, milyen változá-
sokat terveznek. A polgármester felidézte, hogy két 
nagyon jelentős színházi infrastrukturális fejlesztés 
zajlik Debrecenben: a Csokonai Színház épületének 
teljes körű felújítása, illetve a Csapó utcai színház – 
amely a Csokonai Fórum nevet kapta – befejezése. 
Előbbi 2023-ban, utóbbi pedig 2022 elején nyithatja 
meg kapuit. A Csokonai Színház átveszi a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpad üzemeltetését, amely eddig a 
Főnix Rendezvényszervezőhöz tartozott. Továbbá a 
Főnixtől átkerül a Kodály Filharmónia szakmai irá-
nyítása alá a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny 
és Folklórfesztivál. A Főnix a jövőben elsősorban a 
szervezői feladatokat látja majd el, élére Mészáros 
réka érkezik. A teljes zenei élet szervezésére létre-
hozzák a Debreceni Zenei Tanácsot, illetve a zenei 
főigazgató pozíciót, amelyet Somogyi-Tóth Dániel 
tölt majd be. Fontos változás megy végbe a Modem-
ben is, hiszen Koroknai Editet júliustól a kurátorként 
és művészettörténészként ismert és elismert Vizi 
katalin váltja majd az intézmény élén.

O KKV-PROGRAM INDUL. A 
Déli gazdasági övezetet a kormány 
beruházási célterületté nyilvání-
totta, ahol létrehoznak egy parkot 
a helyi kis- és középvállalatok 
számára. Palkovics lászló innová-
ciós és technológiai miniszter az 
erről tartott tájékoztatón elmondta, 

Debrecen nagyon komoly integrálóerővel rendelkezik a vidék 
települései között, és annak érdekében, hogy ez a szerep ne 
csak a város közvetlen környezetére terjedjen ki, a kormány 

O LETETTÉKAZ ALAPKÖVET. Négycsillagos üzleti szál-
lodát épít Debrecen belvárosában a Hunépet is magában 
foglaló Szinorg Csoport projektcége, a Bajcsy Invest Kft. A 
hotel az Accor Csoport tulajdonában lévő Mercure szálloda-
lánc tagja lesz.

úgy döntött, hogy Magyarországon létrehoz négy gazda-
ságfejlesztési zónát, köztük az észak-kelet-magyarországi 
gazdaságfejlesztési zónát. A miniszter kiemelte, Debrecen-
ben az elmúlt években 710 milliárd forintnyi új beruházás 
érkezett, több ezer munkahelyet létrehozva.
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A Szent Iván napjához legköze-
lebb eső szombaton, június 26-án,
ismét sok-sok program várja az
érdeklődőket. Idén viszont nem
lesz egységes karszalag.

Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár
15 óra Lapozz bele! – Interaktív 
könyvtártörténeti túra
Debreceni Irodalom Háza
16 óra Tér-Mozgás-Játék – Konok 
Tamás és Vásárhelyi Tamás időszaki 
kiállításának megnyitója
17, 19 és 21.45 óra Vásárhelyi Tamás 
tárlatvezetése
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
17 óra Kreatív foglalkozások az udva-
ron gyerekeknek
17 óra Zenés versek az egész család-
nak! – A Katáng zenekar koncertje
18 óra Női alakok, női modellek Med-
gyessy Ferenc szobrász művészetében 
– Fodor Éva Irén művészettörténész 
tárlatvezetése
18.30  Tér-Zene a Lituus Rézfúvós 
Kvintett előadásában
19.30 In memoriam Borbély Szilárd – 
Tamus István grafikusművész illuszt-
rációs kötetének bemutatója
20.30 „...az én műtermemben senki 
nem sír.” – Szoboszlai Lilla muzeoló-
gus tárlatvezetése
21 óra Látványos kémiai kísérletek 
Buglyó Péter egyetemi docenssel
22 óra Szabad a tánc! – pörgős dalla-
mok a Chico Manadával
23 óra A Hortobágy poétája – Kis éji 
slam – Slam poetry-verseny
Modem
15.30 Ringató a Modem belső kert-
jében
16.30 Ördögi Szépség: a Vojtina Báb-
színház előadása a belső kertben
17 és 18 óra Múzeumpedagógiai fog-
lalkozás gyerekeknek 6 éves kortól
17 óra Veiszer Alinda tárlatvezetése 
Ferenczy Zsolt Klónia kiállításán
18 óra Szentirmai Tamás tárlatveze-

Múzeumok 
ÉjszAkájA

tése a kisadózók 
kiállításon
18 óra Závada 
Péter kötetbemu-
tatója
19 óra Kicsiny Ba-
lázs és Bódi Kinga 
tárlatvezetése az 
Időhúzás kiállításon
19 óra Vitaris Iván 
tárlatvezetése a 

Kisadózók kiállításon
20 óra Süli-Zakar Szabolcs tárlatveze-
tése a Klónia kiállításon
20 óra Slam-est a belső kertben
21 óra Mercs János tárlatvezetése az 
Időhúzás kiállításon
21.30 Neonhal-koncert a belső kert-
ben
22 óra Laci&Balázs tárlatvezetése a 
Kisadózók kiállításon
Debreceni Református Kollégium 
Múzeuma
17 óra A föld és a tűz mestersége – 
korongozás kicsiknek és nagyoknak
17 óra Újra vár a Bagolyvár Kézmű-
ves kuckó!
17.15 Az udvari domborművek meg-
tekintése Ormosi lászló vezetésével.
18 óra Egerházi-ikonok: A mindenjáró 
csudamalom – Égerházy László kiállí-
tás-megnyitója
18 óra Tárlatvezetések a Református 
Kollégium ásvány- és állatgyűjtemé-
nyében
19 óra Évszázadok bibliái Erdős Ká-
roly bibliagyűjteményéből – kiállítás-
megnyitó
20 óra Egerházi ikonok – Égerházy 
lászló tárlatvezetése
20 óra Éjszakai tárlatvezetés a Kollé-
gium Múzeumában
21 óra Régi orvosi könyvek a Nagy-
könyvtárban – bemutató
Debreceni Református Nagytemp-
lom
19 óra Tárlatvezetés szentföldi ma-
kettek és festmények között
23.30 Éjszakai orgonakoncert
Debreceni Zsidónegyed
22 óra Tárlatvezetés Palotai Erzsébet 
„Ima a gyermekekért” című kiállításán 
(az Ortodox udvaron)
23 óra Zsidónegyed túra – Ortodox 
udvar
22 és 23 óra Tárlatvezetés a Debre-
ceni Zsidó kulturális és Tudományos 
Kutatóintézet tárgyi anyag kiállításán, 
valamint az interaktív Rabbiszobában 
(a székházban)

Déri Múzeum
18 óra Trianoni történetek – Váradi 
Katalin történész muzeológus vetített 
képes előadása
19 óra „Elveszett paradicsom” – A 
mezolit vadászok letűnt világa – 
Marton Tibor régész vetített képes 
előadása
20 óra Fordulópont az ősrégészet-
ben? – Hajdú Zsigmond régész vetített 
képes előadása
21 óra Munkácsy Mihály Krisztus-tri-
lógiájának keletkezés és siker történe-
te – Fodor Éva Irén művészettörténész 
vetített képes előadása
22 óra Egy láthatatlan gyűjtemény 
– a Déri Múzeum ókori műremekei – 
Kovács József Dénes főmuzeológus 
történész vetített képes előadása
23 óra Tömegsírok és emberáldozatok 
az őskorban – Szeverényi Vajk régész 
vetített képes előadása

Déri Múzeum – Déri tér
16 óra Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István Lövészdandár helyőrségi zene-
kara hívogatója
16.45 Gólyalábasok a Déri téren
17.30 Nyári muzsika a Trio 
Harmonyval
19 óra Határon túli népzene a Naszály 
Zenekar előadásában
20.30 Debrecen Dixieland Jazz Band 
műsora
22 óra „Lángoló Csigák” tűzzsonglőr 
bemutatója

Szabó Magda Emlékház
16 óra Régimódi kávézó
16.30 Női lovasok és viseletek – idő-
szaki kiállítás megnyitója
17 óra Kézműves foglalkozások
17 óra A kék-ló című mese előadása 
papírszínházzal
17.30 Kerekasztal-beszélgetés a női 
szerepvállalásról
18.45 Az árkot ugró legényke – a 
Figura et Fabula Műhely bábelőadása
19.25 Hét Hang kórus zenei műsora
19.40 Boldogságra kevés a jelen… 
keczán Mariann irodalomtörténész 
rendhagyó tárlatvezetése
20.15 Mi dóga egy asszonnak? – 
Gajdó Delinke színházi előadása Kóka 
Rozália gyűjtéséből
21 óra A Martin Brass Nagyrézfúvós 
Együttes koncertje
21.40 Mentés másként… Pinczés Or-
solya múzeumpedagógus rendhagyó 
tárlatvezetése
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Hogyan értsük 
fÉlre a nőket?
Mi a teendő, ha az ember a 
szülőszoba ajtajában döbben 
rá arra, hogy nemcsak a 
gyerekekkel nem tud bánni, a 
nőkkel sem? Miért a mi hibánk, 
ha ők rosszat álmodnak? Miért 
baj, ha őszintén válaszolunk 
arra kérdésre, hogy fogytam-e? 
Érdemes-e a friss jogosítvánnyal 
vezető feleségünknek tanácsokat 
osztogatni a forgalomban? 
Eljön-e a pillanat egy nő 
életében, amikor azt mondja: 
Köszönöm, van elég cipőm, nem 
kell több. Illetve, hogy mindezek 
ellenére miért dobban meg 
mégis a szívünk, ha belép a 
szobába?

Csányi Sándor tavaly dec-
ember 2-án elmaradt előadá-
sát augusztus 8-án, 19 órától 
láthatja a közönség: a korábban 
megvásárolt jegyek automati-
kusan érvényesek az alkalomra, 
vagy visszaválthatók.

Konok Tamás festő-
művész és Vásárhelyi 
Tamás biológus nagyon 
rafinált és bizonyos 
értelemben provokatív 
kiállítást hozott létre. 
A képzőművész és a 
fizikai jelenségekre épülő 
modelleket készítő ta-
lálkozása felszámolja a 
művészi és a tudomá-
nyos gondolkodás közé 
részben mesterségesen húzott ha-
tárt. Beláttatja velünk, hogy a világ 
egy, s a törvényei mindenki számára 
ugyanazok, csak épp mást veszünk 
észre belőle, vagy más szemmel 
látjuk ugyanazt. Míg a festőművész 
egyik geometrikus formákból és 
finom vonalakból megalkotott képe 
fölidézi bennünk a forgás élményét, 
addig a biológus által készített mo-
dell a bennünk megszülető érzetet 
közvetlenül megtapasztalhatóvá 
teszi, mégpedig úgy, hogy felfedi 

azokat a fizikai törvény-
szerűségeket is, amelyek 
működőképessé teszik kis 
találmányát.

Ugyanakkor mindez 
fordítva is igaz. Vásár-
helyi Tamás találmányai 
arra késztetik a látogatót, 
hogy újra és újra meg-
nézze a konok-festmé-
nyeket. S így talán azok a 
látogatók is alaposabban 

megszemlélik az alkotásokat, akiknek 
egyébként nem elsődleges érdeklő-
dési köre a kortárs művészet. S talán 
idegenkednek a geometrikus festé-
szettől, ami pedig nem tesz mást, 
mint az érzéki világot elvont jelekké 
alakítja, ahol az idő dinamika, a tér 
kiterjedés, ám ami mögött felsejlik, 
egy másik világ, ami akkor is a miénk, 
ha nem tudunk róla. 

A Tér-Mozgás – Játék című kiállí-
tás június 26-án 16 órakor nyílik meg 
a Debreceni irodalom Házában.

egy igazán interAktíV kiállítás
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Vadonatúj Agóra-
kísérletek
Mi köze van a szemfényvesztésnek az orvostudományhoz, 
és miért hiszünk az illuzionistáknak? Ezeket a kérdéseket is 
feszegeti az Agóra legújabb előadása, amelynek nyomán 
bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a szemfényvesztés 
és a tudomány közös területeibe, felidézve jó néhány híres 
trükköt és a bűvészet történetének fontos epizódjait.
A gyereknapon debütált és máris mindenki kedvence a 
Lufimóka. A kísérleti bemutató során a léggömbök kapnak 
hideget, meleget, hegyeset és nehezet, miközben különböző 
fizikai jelenségeket figyelhetünk meg az elkerülhetetlen 
durranások közepette. 

A Nyomás! című előadásban ugyancsak felbukkan 
egy lufi, és megtudhatjuk, fel lehet-e fújni anélkül, hogy 
hozzáérnénk. A vákuummal és nyomással foglalkozó 
kísérleti bemutatóban az Agóra munkatársai vizet forralnak 
hidegen, és kiveszik a tejszínhabból a habot.

Az élményközpont kísérleti bemutatói 14 és 16 órakor 
kezdődnek, de hétvégenként 11 órától is van előadás. 

Az Agóra július 1-jétől szerda és csütörtök délutánon-
ként is várja az egyéni látogatókat.

ismét bejárhatjuk 
este az állatkertet
Az intézmény ismét különleges nyáresti élményekkel 
várja az érdeklődőket, hiszen egészen augusztus végéig 
péntekenként megrendezi a nagy sikerű Esti sétákat. 
A nyáreste varázsában megtartott program résztvevői 
egyedülálló szakvezetésen nyerhetnek bepillantást a 
kert ezernyi titkába, és beleshetnek be a kulisszák mögé, 
ahol feltárul az állatok addig ismeretlen, esti élete. 
Állatgondozók segítségével akció közben ismerkedhetnek 
meg a legkülönlegesebb lakókkal: megtudhatják, például, 
hogyan mosnak fogat a vízilovak, végigkövethetik a 
nagyragadozók éjszakai portyáját, és felfedezhetik 
a Pálmaház megannyi különlegességét. Testközelből 
találkozhatnak továbbá az állatkert bébi sztárjaival, 
köztük a pingvinóvoda idei növendékével, Manfréddal és 
a hamarosan első születésnapját ünneplő zsiráflánnyal, 
Zaharával. A páratlan élményben augusztus 20-ával 
bezárólag minden pénteken 20 és 23 óra között lehet 
részük az érdeklődőknek a Debreceni Állatkertben. 

két debreceni tárlathoz kapcsolódó album is megjelent ezen 
a nyáron. A Modemben július 18-ig látható Ferenczy Zsolt 
kiállítása. A Klónia drámai, traumatikus, máskor humoros, 
abszurd, sőt imaginárius képeket idéz meg festményeken, 
rajzokon, kisfilmeken, installációkon és objekteken keresztül 
– ahogy a hasonló címen napvilágot látott album is.

Szintén itt, a Modemben látható Kicsiny Balázs, az egyik 
legsokoldalúbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar 
képzőművész műveiből rendezett nagyszabású kiállítás. 

könyvek és kiállítások

Kicsiny Balázs eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy 
műalkotásban, így mutatva rá az idő- és térbeli távolságok 
illékonyságára, a különböző korok egymásra épülésére 
és azok párbeszédére. Az Időhúzás című kötetet Kicsiny 
Balázs művész, Bódi Kinga kurátor és a katalógus szerzője, 
valamint Süli-Zakar Szabolcs művészeti vezető mutatja be 
június 25-én 17 órától.

A Klónia és az Időhúzás című kötetek megvásárolhatók 
a Modem jegypénztárában, illetve a Zöld Kilincs kávézóban.

Bébibumm a kék páváknál

16



17

Idén nyáron is remek előadások várják a közönséget a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

Június 29., kedd A Szőke Ciklon. A Játékszín előadása 
Rejtő Jenő népszerű regényéből. Esőnap: június 30.

Július 2., péntek A Pál utcai fiúk – a Csokonai Színház 
előadásában. Esőnap: július 3.

Július 7–8. Csárdáskirálynő – a Csokonai Színház 
előadásában. Esőnap: július 9.

Július 12., hétfő Házassági leckék középhaladóknak 
2. Komédia a Centrál Színház előadásában. Esőnap: júl. 13.

Július 14., szerda A Pál utcai fiúk – a Csokonai Szín-
ház előadásában. Esőnap: július 15.

Július 18–19. Páratlan Páros 2. A Madách Színház 
felülmúlhatatlan bravúrvígjátéka. Esőnap: július 20.

Július 31., szombat Lila ákác. A Szigligeti Színház 
romantikus komédiája. Esőnap: augusztus 1.

Augusztus 9., hétfő Operaliget. Az operairodalom leg-
izgalmasabb találkozásai a Csokonai Színház és a Kodály 
Filharmónia Debrecen előadásában. 

Augusztus 10., kedd Operaliget. Az operairodalom 
legszebb kórusművei a Csokonai Színház és a Kodály 
Filharmónia Debrecen előadásában.

Augusztus 13., péntek Csíksomlyói Passió – a Nemze-
ti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában 
a Kossuth téren. Esőnap: augusztus 14.

Augusztus 22–23. válaszfalak. Az Orlai Produkciós 
Iroda legújabb vígjátéka Kern András és Hernádi Judit 
főszereplésével. Esőnap: augusztus 24.

Augusztus 27–28. Óz, a Csodák Csodája. A Csokonai 
Színház varázslatos előadása. Esőnap: augusztus 29.

Szeptember 9., csütörtök
Tűzliliom – ősbemutató. Wass Albert A funtineli boszorkány 
alapján készült misztikus táncjáték a Debreceni Népi Együt-
tes előadásában. Esőnap: szeptember 10.

irány a Nagyerdő!

A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon zárta be a 2020/21-es 
bérletes hangversenyszezont a Kodály Filharmónia Deb-
recen. A Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus a főként 
online zajló évad végén végre személyesen léphettek a 
közönség elé. A zenekarral még többször találkozhatnak a 
nyár folyamán a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon: a Cso-
konai Színház Csárdáskirálynő (július 7–8.) és Operaliget 
(augusztus 9–10.) produkciójában is közreműködők.

Fotó: Derencsényi István
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A Mezolit vadászok  
letűnt világa

rÉgisÉgvásár
Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a cívisvárosban 
ez a Máté lászló által szervezett rendezvénysorozat. 
A régiségvásárnak minden évszakban más hangulata 
van; bármikor jó kimenni oda, s nézelődni, böngészni a 
tárgyak között. Az előttünk álló hetekben többször is 
felkerekedhetnek a régi tárgyak, a vásári forgatag kedvelői, 
hogy elinduljanak a szokásos helyszínre, a Kishegyesi 
úti Tesco parkolójába, ahol a forgatag reggel 7 és 14 
óra között várja az érdeklődőket. S hogy mikor is? Június 
29-én, július 11-én és 25-én, valamint augusztus 8-án és 
22-én. További információk: debreceniregisegvasar.hu

O ELSŐ DEBRECENI UTCAZENE NAPOK. Szabadtéri 
örömzene várja a közönséget két hétvégén, július 30–31-én 
és augusztus 1-jén, valamint augusztus 6–7–8-án, 17 és 
22 óra között négy debreceni helyszínen: a Hal közben, 
a Csapó utcán (a Fórum előtt), a Kálvin tér közelében, 
valamint a Nagyerdőn, a ködszínháznál. A fellépők között 
szerepel egy nagyváradi csapat, a Rius is.

A Déri Múzeum régészeti kiállítása egy olyan korszakot 
mutat be, amely  fordulópont volt az evolúció során. 
Az ember ekkor élt – talán utoljára – valódi egységben 
a természettel, s ezután kezdte durván átalakítani azt. 
A mezolitikum lehetett az utolsó olyan időszak, amikor 
az ember a természet részeként, a környezetet csak 
minimálisan befolyásolva élt, fenntartva ezzel az ökológiai 
egyensúlyt. 

Ez a vadászaton, halászaton és gyűjtögetésen alapuló 
természetközeli (’paradicsomi’) életmód végleg eltűnt  
Kr.e. 6200–6000 között, a Közel-Keletről induló, a 
Balkánon keresztül nálunk is elterjedő élelemtermelő, 
földműves életforma megjelenésével. Ettől kezdve egyre 
gyorsuló ütemben folytatódott a természetes környezet 
emberi átalakítása. Ez mára – a túlnépesedéssel együtt 
– olyan mértéket ért el, mely környezeti katasztrófák 
sorozatával fenyeget, és az egész bolygó ökoszisztémáját 
veszélyezteti.

A kiállításon a jelenleg ismert hazai leletanyagokból 
láthatnak az érdeklődők egy válogatást. Bepillanthatnak 
a Jásztelek határában napvilágra került mezolit építmény 
maradványaiból rekonstruált életnagyságú kunyhóba, 
és ízelítőt kapnak az egykori halász-, vadász- és 
gyűjtögető életmód emlékeiből is. Közönség elé kerül a 
Székesfehérvári Szent István Király Múzeumtól kapott, 
tökéletes épségben megmaradt, sokezer éves csontszigony. 
A tárlat legkülönlegesebb látnivalója azonban a kárpát-
medencében jelenleg egyetlen ismert mezolit sír, amelyet 
– a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum jóvoltából – 
elsőként a Déri Múzeum mutathat be!

kiemelés
Az eredetileg „Friss hajtás” címmel tervezett 29. Debreceni 
Tavaszi Tárlatot a járványhelyzet miatt őszre halasztották, 
így lett belőle Hajdú-Bihar Megyei Tárlat. Ám a lényeg nem 
változott, s ez a helyi kortárs képzőművészet élvonalának 
bemutatása.

A Debreceni Tavaszi Tárlat a képző-, fotó- és iparmű-
vészetet hivatásszerűen művelő helyi vagy elszármazott 
alkotók fóruma. A sorozatban a festészet és a grafika/foto-
gráfia kétévenkénti váltásban biennálé-jelleggel mutatkozik 
be (plasztikákat minden évben bemutatnak); 2020-ban a 
grafika/fotográfia volt soron. A közös kiállításon lehető-
ség nyílik a díjazással „kiemelt” alkotók tevékenységének 
árnyaltabb megismerésére.

A kiállítás július 3-áig ingyenesen látogatható a Kölcsey 
Központ nyitvatartási idejében, naponta 10–18 óráig, esti 
rendezvények esetén 19 óráig.

O Durucskó Zsolt grafikusművész O Máthé And-
rás fotóművész O Fátyol Zoltán festőművész, O 
Drienyolvszky János szobrászművész O Börcsök Attila 
grafikusművész O Varga Tamás fotóművész O varga 
József grafikusművész O Tamus István grafikusmű-
vész  O Hegedűs Tibor képzőművész O ritók lajos 
képzőművész O Lénárt Attila grafikusművés
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Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Kossuth téren Another 
Europe, azaz Egy másik Európa címmel.

A kiállításon 28 fénykép tekinthető meg; min-
den uniós tagállamból és az Egyesült királyságból 
egy-egy kép érkezett. A művészek fényképészeti 
megoldások széles tárházát vonultatják fel; elismert 
és feltörekvő tehetségek művei egyaránt láthatóak a 
kiállításon. A fényképészek mindannyiunk számára is-
merős, kulturális örökségünk részét képező témáknak 
és hatásoknak adnak hangot, az egészen kézzel-
fogható alkotásoktól kezdve, mint a műemlékek, 
épületek, történelmi emlékhelyek, a tűnékenyebb tár-

Egy máSik Európa sadalmi aspektusokig, mint a gyermekkor, a mesék, 
a színház, a táj, a konfliktusok, a munka, az ünnep, a 
család, az emlékek, az irodalom és a hagyományok.  
A művek mindennapi témákat ábrázolnak, de emellett 
az Európa gazdag kulturális örökségét alkotó sajátos-
ságok is nagy hangsúlyt kapnak.

Az EUNIC Magyarország (az Európai Unió nem-
zeti kulturális intézeteinek hálózata) projektjének 
koordinálása a Debreceni Német Kulturális Fórum, a 
British Council magyarországi képviselete, a budapes-
ti Osztrák Kulturális Fórum, az AVL, a British Telecom, 
Debrecen városa és az osztrák Atelier Jungwirth 
együttműködésében valósult meg. A kiállítás kurátora 
Hamish Park brit fotográfus.

A szabadtéri kiállítást július 12-éig láthatjuk a 
kossuth téren.
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Együnk jó kenyeret!
A kenyérlelke Fesztivál a hagyományosan kenyeret 
készítők legrangosabb találkozója hazánkban, amely 
első vidéki helyszínként Debrecenben, július 31-én, a 
Nagyerdőn, a Békás tó partján debütál.

A rendezvény fő üzenete, hogy emeljük vissza a 
köztudatba az igazi kenyér fogalmát, készítésének 
változatait és eredeti ízeit, és amennyire csak lehet, 
együnk jó kenyeret! Itt minden a kenyérről szól: a pro-
fi pékségek szaktudásukkal lesznek jelen, a fő hang-
súlyt az otthonsütők kapják, akiknek fő szenvedélye 
a jó kenyér készítése. A fesztivál neves éttermek és 
termelők részvételével megrendezett fontos gaszt-
ronómiai és családi esemény, színes zenei színpadi 
produkciókkal.

A kenyérlelke Fesztivál rendezvényeire ingyenes a 
belépés.

CSak Design
Nyáron újra találkozhatunk a kreatív alkotók csapa-
tával a Nagyerdei Víztorony kertjében: július 18-án és 
augusztus 15-én ismét megszervezi ezt a népszerű 
programot a Csak Design Kör Egyesület. Ahogy meg-
szokhattuk, lehetőség nyílik majd a helyi dizájnerek 
termékei között válogatni, de lesznek finomságok 
és kóstolók, játékok és a Csak Design eseményeire 
jellemző jó hangulat.

Zsuzsi Erdei Vasút 
Debrecen

zsuzsivonatdebrecen

zsuzsivasut

www.zsuzsivasut.hu

Hármashegyaljai pihenőerdő 
    Természet Háza • kilátó • erdei ját-
szótér •  Hármashegyi-tó • felfedező 

tanösvény • szabadtéri színpad 
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l Egy borozóba belépve – függetlenül attól, 
hogy a borfogyasztás a végső célunk – meghatá-
rozó az elénk táruló látvány. Milyen lesz  
az enteriőrje a Borterasz étteremnek? 

– Modern, letisztult formavilág jellemzi. Ugyan-
akkor a régi, hagyományos borkultúra elemei 
nélkülözhetetlenek, ezért részben utalás szintjén, 
részben ténylegesen, tárgyakban megtestesülve 
a hagyományos borozók kellékei is jelen lesznek. 
A két stílust térben jól el tudjuk különíteni, hiszen 
a földszinten a modern berendezési tárgyak és 
látványvilág dominál majd, míg a pincében  
a hagyományok, a klasszikus borospince jelleg 
lesz a meghatározó.

l Miért Borterasz étterem a név? 
– A földszinti részt úgy alakítjuk ki, hogy  

a minden évszakban – annak ellenére, hogy falak 
határolják – azt a benyomást keltse, hogy nyitott 
térben vagyunk. A mennyezetről lógó növények  
a természetességet erősítik, a „szabadban levést” 
imitálják télen, miközben nyáron az utcafronti 
rész üvegfalait teljesen ki lehet majd nyitni, vagyis 
valóban egy teraszon, a fák között lehet majd 
borozni. 

l A borozó célja a „nevelés, az ismeretbőví-
tés”, vagyis az, hogy minél többféle bort be-
mutassanak, vagy biztosra mennek, és csak jól 
ismert termelők bevált borait kínálják?

– Vegyesen. A jól ismert borászatok mellett 
kisebb, feltörekvő, de minőségi bort előállító 
pincészetek is lehetőséget kapnak a bemutat-
kozásra. Egyetlen kritérium van csak: minőség 
mindenekfelett. Igyekszünk mind a 22 borvidéket 
bemutatni. Ugyanakkor nem pusztán borozó 
szeretnénk lenni. Borvacsorákat is tervezünk, 
amelyeken borászok mutatják be a saját boraikat. 
Így a hazai borkultúra könnyedebb keretek között 
válik megismerhetővé. 

l Milyen gyakran tervezik a borvacsorákat?
– 22 borvidék van, de számtalan kisebb-na-

gyobb borászat; nem kell attól félnünk, hogy 
rövid idő alatt kimerül a kínálat. Akár évekre előre 
tudunk programot biztosítani, ha háromheten-
te-havonta szervezünk egy-egy ilyen eseményt. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak efféle 
rendezvényeket szervezünk; a magasabb kultúrát 

is beengedjük a falak 
közé, de ennek formája 
legyen egyelőre meg-
lepetés. 

l Mi lesz a válogatás 
koncepciója a borva-
csorákon és a Borte-

rasz étterem kínálatában?
– A sokrétűség bemutatása a vezérlő elv.  

A fiatal borászoktól éppúgy várunk majd akár 
teljes sorokat, mint a már jól ismert nevű, akár 
évtizedes múlttal rendelkező, talán konzervatívnak 
mondható termelőktől. Eklektikus lesz a kínálatunk, 
hiszen – terveink szerint – a vendégkör is különbö-
ző életkorú, érdeklődésű, lehetőségű vendégekből 
áll majd. Számítunk idősebbekre, fiatalabbakra, 
baráti társaságokra vagy akár kétfős párokra is. 

l Folyó borokat is mérnek, vagy csak palacko-
zott italokra számítsunk? 

– Folyó borra legfeljebb borvacsorákon lehet 
számítani, hiszen ezek komoly törődést igényelnek, 
eltarthatóságuk is korlátozott a palackoshoz képest. 

l A borokon kívül ételeket is kínálnak majd.  
Az ételeket választják ki a már meglévő borokhoz 
vagy a borokat a tervezett étlaphoz? Melyik  
a fontosabb? 

– Mindenekelőtt borozó leszünk, de szükséges-
nek gondoljuk, hogy kínáljunk néhány alapvető 
ételt is. Nem lesz hosszú, többoldalas étlapunk, 
de az a vendég, aki megéhezik, vagy azért jön 
be, hogy a vacsorája mellé némi finom bort is 
elfogyasszon, nem fog csalódni. Az étlap a helyi 
termelők kínálta alapanyagokhoz és az évszakok 
változatosságához fog igazodni. 

Hamarosan Borterasz 
étterem néven nyílik 
borozó a Piac utca 21. 
szám alatt. A korábbi 
élelmiszerbolt helyén 
kétszintes modern, 
minimalista jelleget felvonultató és a hagyo-
mányos, pincei borozó hangulatát is megőrző 
egység kap helyet. Virág Attila tulajdonos azt 
ígéri, hogy a kínálat révén mind a 22 hazai borvi-
dék megismerhetővé válik.

BORTERASZ ÉTTEREM
Debrecen, Piac utca 21.

Bor(ozó) álom

l Miért épp pizzát süt?  
A vendéglátásnak annyi ága 
van, némelyik talán még köny-
nyebb is, mint a pizzériák világa, 
ahol Debrecenben egyre több 
egység jelenik meg az utóbbi 
években?

– Az esetleges konkurenciával 
nem foglalkozom: hiszek abban, 
hogy az pizza, amit én csinálok, 
mind formájában, mind ízvilá-
gában egyedi és megismételhe-
tetlen. Annyi szeretetet, annyi 
„szívet”, lelkesedést gyúrok a 
tésztába, amitől igazán egyedi 
lesz. Ez nehezíti is a helyzete-
met. Nem találok magam mellé 
megfelelő embert, mert egy „ut-
cáról beeső” kolléga munkának 
tekinti azt, amit én az életemnek. 
Nem lehet hit és szív nélkül 
pizzatésztát gyúrni. 

l A lelkesedést nem lehet 
megvenni, de az alapanyagokat 
igen. Hol szerzi be azokat?

– Kizárólag Olaszországban. 
Csak egy szállítóval dolgozom, 
akiben maximálisan megbízom. 

Magyarországon nem tudnak 
olyan minőségű alapanya-
gokat – akár lisztet, sonkát, 
sajtot – előállítani, amire nekem 
szükségem van. Hosszú évekig 
éltem Olaszországban, nekem 
elhiheti, tudom, miről beszélek. 
Ami nekem kell, azt csak ott 
tudom megvenni. Ebben és 
másban sem tudok kompro-
misszumot kötni, mert a sok kis 
megalkuvás eredménye ugyanis 
olyan pizza lenne, ami már nem 
az enyém. A liszt tízszer annyiba 
kerül, mintha itt venném meg, 
de muszáj a drágát beszerezni, 
mert – kipróbáltam, tudom, 
miről beszélek – az olcsóbb 
magyar liszt nem rossz, abból 
sosem nem lesz olyan pizza, ami 
nekem és a vendégeimnek kell. 

l A haszna bizonyára így jó-
val kisebb, mintha más beszer-
zési forrást választana. 

– Igen, de én elsősorban lelke-
sedésből sütök és csak másod-
sorban a haszonért. Elég csak 
megnézni a vendégek arcát, 
amikor először harapnak bele 
a pizzámba. Az elégedettség 
látszik a tekintetükön, azt pedig 
nem pótolja a bevétel. Akik hoz-

zám jönnek, tudják, hogy mire 
számíthatnak, mit kapnak. Altin 
egyedi pizzát süt. Olyat, amit 
sehol máshol nem kapnak meg. 
Az első falat utáni első mosoly 
épp elég visszaigazolás nekem. 

l Igazi, hazai előzmény 
nélküli újdonság a fekete pizza. 
Honnan merítette az ötletet?

– A nővéremmel beszéltem 
egy alkalommal, és a beszél-
getés közben kiderült, hogy 
minimális faszént, néhány porrá 
őrölt faszéntablettát kell gyúrni 
a tésztába. Ettől az nemcsak 
feketévé, hanem sokak szerint 
még egészségesebbé is válik. 
Méregtelenít, csökkenti a kolesz-
terinszintet, javítja az emésztési 
problémákat. Egészséges, rusz-
tikus pizzákat készítünk ebből  
az anyagból. 

l Debrecenben megkedvel-
ték ezt?

– Debrecen nagyon furcsa.  
A piac itt sem a minőséget, sem 
az újdonságot nem keresi. Ha 
azonban elfogadta, megkedvel-
te, akkor már magáénak érzi, de 
minden újdonságtól idegenke-
dik. Így hozzám is  azok jönnek, 
akik Altin pizzáját keresik, nem 
„EGY” pizzériát keresnek – azt 
találnak bőven – hanem ALTINT.

ALTIN PIZZÉRIA
Debrecen, Széchenyi u. 1.
Telefon: +36-52/227-158
Nyitva: H.-CS.: 11.00-22.00
P.-SZO.: 11.00–23.00

A pizza 
szerelmese

Altin Dule neve mára 
fogalommá vált. Ő az, 
aki a Széchenyi utca– 
Halköz sarkán a nevét 
viselő pizzériát üzemel-
teti. Úgy tűnik, hogy a 
lehető legnehezebb utat 
választotta. Kizárólag 
olasz alapanyagokból, 
jórészt saját maga ké-
szíti a pizzát. 
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cáról beeső” kolléga munkának 
tekinti azt, amit én az életemnek. 
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pizzatésztát gyúrni. 

l A lelkesedést nem lehet 
megvenni, de az alapanyagokat 
igen. Hol szerzi be azokat?

– Kizárólag Olaszországban. 
Csak egy szállítóval dolgozom, 
akiben maximálisan megbízom. 

Magyarországon nem tudnak 
olyan minőségű alapanya-
gokat – akár lisztet, sonkát, 
sajtot – előállítani, amire nekem 
szükségem van. Hosszú évekig 
éltem Olaszországban, nekem 
elhiheti, tudom, miről beszélek. 
Ami nekem kell, azt csak ott 
tudom megvenni. Ebben és 
másban sem tudok kompro-
misszumot kötni, mert a sok kis 
megalkuvás eredménye ugyanis 
olyan pizza lenne, ami már nem 
az enyém. A liszt tízszer annyiba 
kerül, mintha itt venném meg, 
de muszáj a drágát beszerezni, 
mert – kipróbáltam, tudom, 
miről beszélek – az olcsóbb 
magyar liszt nem rossz, abból 
sosem nem lesz olyan pizza, ami 
nekem és a vendégeimnek kell. 

l A haszna bizonyára így jó-
val kisebb, mintha más beszer-
zési forrást választana. 

– Igen, de én elsősorban lelke-
sedésből sütök és csak másod-
sorban a haszonért. Elég csak 
megnézni a vendégek arcát, 
amikor először harapnak bele 
a pizzámba. Az elégedettség 
látszik a tekintetükön, azt pedig 
nem pótolja a bevétel. Akik hoz-

zám jönnek, tudják, hogy mire 
számíthatnak, mit kapnak. Altin 
egyedi pizzát süt. Olyat, amit 
sehol máshol nem kapnak meg. 
Az első falat utáni első mosoly 
épp elég visszaigazolás nekem. 

l Igazi, hazai előzmény 
nélküli újdonság a fekete pizza. 
Honnan merítette az ötletet?

– A nővéremmel beszéltem 
egy alkalommal, és a beszél-
getés közben kiderült, hogy 
minimális faszént, néhány porrá 
őrölt faszéntablettát kell gyúrni 
a tésztába. Ettől az nemcsak 
feketévé, hanem sokak szerint 
még egészségesebbé is válik. 
Méregtelenít, csökkenti a kolesz-
terinszintet, javítja az emésztési 
problémákat. Egészséges, rusz-
tikus pizzákat készítünk ebből  
az anyagból. 

l Debrecenben megkedvel-
ték ezt?

– Debrecen nagyon furcsa.  
A piac itt sem a minőséget, sem 
az újdonságot nem keresi. Ha 
azonban elfogadta, megkedvel-
te, akkor már magáénak érzi, de 
minden újdonságtól idegenke-
dik. Így hozzám is  azok jönnek, 
akik Altin pizzáját keresik, nem 
„EGY” pizzériát keresnek – azt 
találnak bőven – hanem ALTINT.

ALTIN PIZZÉRIA
Debrecen, Széchenyi u. 1.
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Nyitva: H.-CS.: 11.00-22.00
P.-SZO.: 11.00–23.00
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Altin Dule neve mára 
fogalommá vált. Ő az, 
aki a Széchenyi utca– 
Halköz sarkán a nevét 
viselő pizzériát üzemel-
teti. Úgy tűnik, hogy a 
lehető legnehezebb utat 
választotta. Kizárólag 
olasz alapanyagokból, 
jórészt saját maga ké-
szíti a pizzát. 
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l Mennyiben más a Babasza-
fari, mint a többi gyermekekre 
szakosodott üzlet? 

– A babatermékek piacán 
speciális tudásra, szakértelem-
re van szükség, dolgozóink 
folyamatos szakmai képzést 
kapnak. Mi abban vagyunk 
jobbak a konkurenciánál, hogy 
türelemmel és hozzáértéssel ve-
zetjük a hozzánk betérő, tőlünk 
segítséget kérő kismamákat, 
anyukákat a csecsemőápolástól 
a gyermeknevelésig tartó úton 
szükséges termékek között. 
Tanácsot adunk abban, hogy mi 
az, amire ténylegesen szükség 
van a mindennapokban, emellett 
igyekszünk olyan barátságos 
légkört kialakítani, amelyben 
fő célunk, hogy a nők örömmel 
éljék meg az anyaságot, és hogy 
„haza” járjon vissza hozzánk 
minden anyuka és baba. Kínála-
tunk a babavárás időszakától az 
újszülött koron át a kisgyermek-
korig tartó időszakot öleli át, de 
bútoraink még a kiskamaszok 
számára is jól használhatók.

l Az egyedi légkörhöz egye-
di termékek is társulnak? 

– Nagyon sok olyan termé-
künk van, amelynek kizárólagos 
forgalmazását a Babaszafari 
végzi Magyarországon. Emiatt 

nagyon kedvező áron tudjuk kí-
nálni ezeket az árukat. Mindenki 
a saját igénye és lehetősége 
szerint válogathat a termék-
skálából. Ár-érték arányban 
minden termékkategóriában 
kiemelkedők vagyunk. 

l Több mint tízezer termé-
ket forgalmaznak, de ennek 
töredéke fér csak be az üzletbe. 
Katalógusok alapján lehet meg-
rendelni a többséget? 

– Az üzletben történő meg-
rendelés esetén néhány napon 
belül személyesen veheti át a 
vevő terméket, de a babasza-
fari.hu honlapon keresztül is 
lehet rendelni. Csak hogy a leg-
inkább helyigényes termékeket 
említsem, 695-féle babakocsit, 
597-féle gyerekülést, autós-
ülést, 1118-féle babaszobabútort 
forgalmazunk. Ezen termék-
csoportok egyes darabjai közül 
több tucatot az üzletben is meg 
lehet tekinteni, de ha szüksé-
ges, előzetes választást köve-
tően, rendelésre akár házhoz is 
szállítunk.

l Melyek azok a terméke, 
amelyeket különösen szeretnek 
a vevők? 

– Az újszülöttek számára 
(is) használható multifunkciós 
babakocsik igazi slágertermék-
nek számítanak. Kiemelném 
az Baby Design termékcsalád 
darabjait, amelyeket méltán 
keresnek és kedvelnek nagyon 
sokan. A debreceni piacot jól 
ismerve bátran mondhatom, 
hogy csecsemő-, kisgyermekbú-
torok között sehol nem találnak 
akkora választékot, mint nálunk. 
Ezek a darabok nemcsak bizton-
ságosak, amely minimumfeltétel, 
de nagyon szépek, formaterve-
zettek, strapabíróak és sokféle 
színben, illetve összeállításban 
megvásárolhatók. Nagy előnyük, 
hogy nemcsak csecsemőkorban, 
hanem kisgyermekek számára is 
remekül átalakíthatók, sőt akár 
kiskamaszok számára is nagy-
szerűen használhatók. Letisztult 
formavilágú, szolid színvilá-
gú darabokat kínálunk. Úgy 
választjuk meg az árukészletet, 
hogy azok későbbi életkorban 
is kihasználhatók legyenek,akár 
íróasztallá, komóddá alakíthatók. 
Teljes palettát kínálunk a baba-
kocsiktól az autósüléseken át a 
babaszoba valamennyi eleméig, 
és ezen termékcsoportokhoz 
tartozó kiegészítő cikkekig, de a 
vásárlók megtalálhatják – töb-
bek között – a babaváráshoz, 
fürdetéshez, etetéshez, baba-
hordozáshoz, bababiztonsághoz 
tartozó termékcsoportokat is.  
Az egész Belváros melléklet 
kevés lenne arra, hogy vala-
mennyi terméket felsoroljam, 
de abban biztos vagyok, hogy 
minden vevőnk elégedetten 
távozik. Szeretettel várunk üzle-
tünkbe mindenkit, akár a leendő 
szülőket, anyukákat, apukákat, 
de azokat is, akik ajándékot vá-
sárolnának csöppségek számára. 
Célunk hogy mindenki elége-
detten távozzon tőlünk, hiszen 
ahogy a szlogenünk is mondja:  
Babaszafari – Együtt a legna-
gyobb kalandban. 

BABASZAFARI DEBRECEN
Debrecen, Piac u. 81.
Nyitva: H.-SZO.: 9.00–19.00, 
V.: 9.00–16.00

Az élet legizgalmasabb 
kalandja a gyereknevelés!

A Babaszafari bababolt 
üzlete 3 éve található 
meg városunkban a Piac 
utcán, 200 m2-en. A bolt 
termékpalettája nagyon 
sokrétű, a webshopban 
és az üzletekben több 
mint tízezer termék 
található; a babavárás 
időszakától a csecse-
mőkoron át teljesen a 
kisgyerek korig ki tudják 
szolgálni az igényeket.  
A szinte kifogyhatatlan 
termékek között Hor-
váth Erika üzletvezető 
kalauzolja a Belváros 
olvasóit. 

A vegánkonyha nem jelent 
szükségszerűen megalkuvást. 
Az állati eredetű ételekről, 
konyhai nyersanyagokról 
teljes mértékben lemondók 
épp olyan ízletes fogásokat fo-
gyaszthatnak, mint azok, akik 
egyetlen étkezést sem tudnak 
elképzelni hús nélkül.  
A Kis Padlizsán 2016 óta 
bizonyíték arra, hogy nem kell 
kompromisszumot kötni  
a vegánoknak. 

Hosszú, küzdelmes, mégis ered-
ményes öt év telt el azóta, hogy 
2016–ban megnyitottunk – idézi 
fel a múltat Paál Béla, a Kis Pad-
lizsán tulajdonosa, aki feleségé-
vel, Juhász Máriával kettesben 
irányítja a vegán bisztrót.  
Azt azonban hozzáteszi:  
– A cél nem változott az elmúlt 
években: finom, teljes értékű, 
tisztán növényi alapanyagokból 
készült ételeket készítenek a 
kezdetek óta. 

l Mekkora kockázatot vállal-
tak azzal, hogy a „vérkonzerva-
tív” Debrecenben elsőként – és 
jelen formájában utolsóként 
is – nyitottak vegán vendégekre 
építő éttermet? 

– Nagy kockázatot vállaltunk, 
de bíztunk benne, hogy az a 
rengeteg energia, amit befek-
tettünk az álmunk megvalósítá-
sába, nem vész kárba. A lelke-
sedés és a hév vitt bennünket, 
nem ismertünk kudarcot.  

Azt is elfogadtuk, hogy az anya-
gi megtérülés sem egyik napról 
a másikra következik be.

l A feleségével ketten 
viszik – persze több kollégával 
kiegészített csapatot alkotva – 
a két éve már a Simonffy utcára 
költözött bisztrót, miközben 
mindketten multicégeknél dol-
goztak korábban. Szeretik  
a nehezített pályát? 

– Az álmainkat szeretjük 
megvalósítani. Úgy ráadásul, 
hogy közben a vendégek ízlése 
kezdetben egészen eltért attól, 
mint amit mi kínáltunk. Vegán-
ság ide vagy oda, a debrece-
niek eleinte idegenkedtek az 
ételeinktől, erősen konzervatív 
ízlésük nem felet meg az, amit 
kínáltunk. Jó példa erre, hogy 
míg mi akár többféle quinoa 
salátát is elkészítettünk, addig 
a vendégeink paprikás krumplit 
kerestek szójavirslivel. 

l Hogyan jutottak odáig, 
hogy az étlapjukon ma már 
– egyebek mellett – humusszal, 
tofuval készített ételek, szejtán 
steak, pumkin és falafel burger 
is szerepelnek? 

– Befogadók lettek a ven-
dégeink, de az igazi áttörést 
az jelentette, hogy két éve 
átköltözünk a Simonffy utcára. 
Az itteni vendégkör – közöttük 
számos hazai és külföldi diák, 
más, tudatosan étkező egyéb 
vendég – sokkal nyitottabb; 
keresi, sőt szinte várja az újdon-
ságokat. Mi is szívesen kísérle-

tezünk, így elmondhatjuk, hogy 
mára egymásra találtunk. 

l Tudnak hazai alapanyagok-
ra építeni, vagy az egyediség 
miatt külföldről kell behozni 
azokat? 

– A zöldségek abszolút haza-
iak, sőt a környékről (bökönyi, 
hajdúszoboszlói, hajdúbö-
szörményi stb. termelőktől) 
származnak. De akadnak olyan 
termékek, alapanyagok, amiket 
megfelelő minőségben és árban 
még mindig csak Budapestről 
tudunk beszerezni pl. kókusz-
tejet, vagy akár a növényi alapú 
vajat stb. 

l Milyen újdonságokra szá-
míthatnak a vendégek  
a közeljövőben? 

– 3–4 hónapja az üzletben 
már kapható néhány saját 
termékünk, pl. salsa szósz, házi 
ketchup, mogyorókrém, grano-
lák, majonéz és egyéb üveges 
ételek, szószok. Szeretnénk 
ezeket minél szélesebb körben 
megismertetni, akár nagyobb 
üzletekbe is eljuttatni. 

KIS PADLIZSÁN
Debrecen, Simonffy utca 1/C.
Nyitva: K.-SZE.: 11.30-19.00
CS.-P.: 11.30-19.00
SZO.: 12.00-19.00
Mobil: +36-30/717-4394
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A vegánkonyha nem jelent 
szükségszerűen megalkuvást. 
Az állati eredetű ételekről, 
konyhai nyersanyagokról 
teljes mértékben lemondók 
épp olyan ízletes fogásokat fo-
gyaszthatnak, mint azok, akik 
egyetlen étkezést sem tudnak 
elképzelni hús nélkül.  
A Kis Padlizsán 2016 óta 
bizonyíték arra, hogy nem kell 
kompromisszumot kötni  
a vegánoknak. 

Hosszú, küzdelmes, mégis ered-
ményes öt év telt el azóta, hogy 
2016–ban megnyitottunk – idézi 
fel a múltat Paál Béla, a Kis Pad-
lizsán tulajdonosa, aki feleségé-
vel, Juhász Máriával kettesben 
irányítja a vegán bisztrót.  
Azt azonban hozzáteszi:  
– A cél nem változott az elmúlt 
években: finom, teljes értékű, 
tisztán növényi alapanyagokból 
készült ételeket készítenek a 
kezdetek óta. 

l Mekkora kockázatot vállal-
tak azzal, hogy a „vérkonzerva-
tív” Debrecenben elsőként – és 
jelen formájában utolsóként 
is – nyitottak vegán vendégekre 
építő éttermet? 

– Nagy kockázatot vállaltunk, 
de bíztunk benne, hogy az a 
rengeteg energia, amit befek-
tettünk az álmunk megvalósítá-
sába, nem vész kárba. A lelke-
sedés és a hév vitt bennünket, 
nem ismertünk kudarcot.  

Azt is elfogadtuk, hogy az anya-
gi megtérülés sem egyik napról 
a másikra következik be.

l A feleségével ketten 
viszik – persze több kollégával 
kiegészített csapatot alkotva – 
a két éve már a Simonffy utcára 
költözött bisztrót, miközben 
mindketten multicégeknél dol-
goztak korábban. Szeretik  
a nehezített pályát? 

– Az álmainkat szeretjük 
megvalósítani. Úgy ráadásul, 
hogy közben a vendégek ízlése 
kezdetben egészen eltért attól, 
mint amit mi kínáltunk. Vegán-
ság ide vagy oda, a debrece-
niek eleinte idegenkedtek az 
ételeinktől, erősen konzervatív 
ízlésük nem felet meg az, amit 
kínáltunk. Jó példa erre, hogy 
míg mi akár többféle quinoa 
salátát is elkészítettünk, addig 
a vendégeink paprikás krumplit 
kerestek szójavirslivel. 

l Hogyan jutottak odáig, 
hogy az étlapjukon ma már 
– egyebek mellett – humusszal, 
tofuval készített ételek, szejtán 
steak, pumkin és falafel burger 
is szerepelnek? 

– Befogadók lettek a ven-
dégeink, de az igazi áttörést 
az jelentette, hogy két éve 
átköltözünk a Simonffy utcára. 
Az itteni vendégkör – közöttük 
számos hazai és külföldi diák, 
más, tudatosan étkező egyéb 
vendég – sokkal nyitottabb; 
keresi, sőt szinte várja az újdon-
ságokat. Mi is szívesen kísérle-

tezünk, így elmondhatjuk, hogy 
mára egymásra találtunk. 

l Tudnak hazai alapanyagok-
ra építeni, vagy az egyediség 
miatt külföldről kell behozni 
azokat? 

– A zöldségek abszolút haza-
iak, sőt a környékről (bökönyi, 
hajdúszoboszlói, hajdúbö-
szörményi stb. termelőktől) 
származnak. De akadnak olyan 
termékek, alapanyagok, amiket 
megfelelő minőségben és árban 
még mindig csak Budapestről 
tudunk beszerezni pl. kókusz-
tejet, vagy akár a növényi alapú 
vajat stb. 

l Milyen újdonságokra szá-
míthatnak a vendégek  
a közeljövőben? 

– 3–4 hónapja az üzletben 
már kapható néhány saját 
termékünk, pl. salsa szósz, házi 
ketchup, mogyorókrém, grano-
lák, majonéz és egyéb üveges 
ételek, szószok. Szeretnénk 
ezeket minél szélesebb körben 
megismertetni, akár nagyobb 
üzletekbe is eljuttatni. 
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O  Júniustól
csátth Attila karikaturista állandó 
kiállítás kerékgyártó kálmán gyűj-
teményéből az Újkerti Közösségi Ház 
3-as termében.

O   Június–augusztus
élet a városban. A természettár 
kiállítása az Újkerti Közösségi Ház 
földszinti folyosóján.

O   Június–szeptember
Debrecen első testvérvárosa, a 
bolgár sumen. fotó- és dokumen-
tumkiállítás az Újkerti Közösségi Ház 
előtéri galériájában.

O   Június 24., csütörtök, 14.30
Debrecen és vonzáskörzete olimpi-
konjai. Kiállítás a Méliusz Csapókerti 
Közösségi Terében.

O Június 25., péntek, 20 óra
club Akusztik rover-koncert a 
Simonffy utcai Ifiházban.

O Június 26., szombat
XXII. tűztánc Ifjúsági táncfesztivál 
és Ifjúsági találkozó a Csapókerti 
Közösségi Térben.

O Június 26. szombat
Kalandok a Zsuzsi vonattal. Nap-
közben: gyógynövénykörút 
Varga Edit környezeti nevelővel a 
Hármashegyalján.

O Június 26., szombat, 10 óra
lemezbörze. Ingyenes rendezvény 
a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O   Június 26., szombat, 15 óra
A hit temploma. gyermekrajz-kiál-
lítás a Méliusz-könyvtárban. Megte-
kinthető július 10-éig.

O Június 26., szombat, 15 óra
múzeumok éjszakája az egyetemi 
és nemzeti könyvtárban. Interaktív 
könyvtártörténeti túra a Debreceni 
Egyetemen.

O Június 26., szombat, 15.30
múzeumok éjszakája a modemben. 
Ringató, előadások, tárlatvezetések, 

O Június 28-ától július 2-áig
festőtanoda képzőművészeti 
tábor az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 28-ától július 2-áig
DemkI tudástér napközis gyer-
mektábor a Simonffy utcai Ifiházban.

O Június 28., hétfő, 16 óra
egészség expo. Állapotfelmérés, 
vérnyomás- és vércukorszint-el-
lenőrzés, vizsgálatok, tanácsadás a 
Méliusz-könyvtárban.

O Június 29., kedd, 9 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Borsos-
villában.

O Június 29., kedd, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Június 29., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Június 29., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Június 29., kedd, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok –  
A szőke ciklon. Esőnap: június 30.

O Június 30., szerda, 10 óra
társasjáték-bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Június 30., szerda, 10 óra
kreatív nyár. kézműves foglalkozá-
sok a Petőfi Emlékkönyvtár és Közös-
ségi Térben.

O   Június 30., szerda, 14 óra
veres péter-kert, gerébytelep – 

O A csÁrDÁskIrÁlynőt a 
szabadtéri színpadon láthatjuk

Programok            időrendben

múzeumpedagógiai foglalkozások, 
slam-est.

O Június 26., szombat, 16 óra
múzeumok éjszakája a Déri mú-
zeumban. Állandó és két új időszaki 
kiállítás, tárlatvezetések, előadások, 
zenei produkciók, múzeumpedagógia 
a Déri Múzeumban, a Déri téren, a 
Medgyessy Ferenc Emlékkiállításon és 
Debreceni Irodalom Házában.

O Június 26., szombat, 16 óra
múzeumok éjszakája a szabó mag-
da emlékházban. Régimódi kávézó, 
időszaki kiállítások, kerekasztal-be-
szélgetések, koncertek, előadások.

O Június 26., szombat, 17 óra
múzeumok éjszakája a Debreceni 
református kollégium múzeumá-
ban és a református nagytemp-
lomban. Kézműves programok, 
kiállítások, tárlatvezetések, kiállítás-
megnyitók.

O Június 26., szombat, 22 óra
múzeumok éjszakája a Debreceni 
zsidónegyedben. Tárlatvezetések a 
Debreceni Zsidó Kulturális és Tudo-
mányos Kutatóintézetben és az Orto-
dox udvarban.

O Június 26., szombat, 16 óra
cirkusz minimus! A vojtina báb-
színház előadása a Déri téren.

O Június 26. szombat
Kalandok a Zsuzsi vonattal. 19.30: 
Indulás a Zsuzsi kisvasúttal. csillagles 
Zajácz György csillagásszal. szent 
Iván-éji szentjánosbogár-túra Varga 
Edit környezeti nevelővel.

O Június 27., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Június 28-ától júl. 2-áig, 8 és 16 
óra között képzőművészeti tábor a 
Belvárosi Alkotóműhelyben.

O Június 28-tól július 2-áig, 8 és 16 
óra között
népművészeti kézműves tábor a 
Tímárházban.

O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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helytörténeti kiállítások a Csapó-
kerti Közösségi Térben. A kiállítások 
megtekinthetőek július 21-éig.

O Június 30., szerda, 16 óra
kézműves foglalkozások kicsiknek 
és nagyoknak a Borsos-villában.

O Június 30., szerda, 17 óra
patinás folyóiratok együtt – kortárs 
írók és költők a Méliusz-könyvtárban.

O Június 30., szerda, 19 óra
Archi-téka – A város határai. építé-
szeti-urbanisztikai beszélgetések. 
A művészet alternatív tereiről beszél-
get Puskás István és Gemza Péter a 
DESz24 udvarán.

O Július 1., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 1., csütörtök, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 1., csütörtök, 10 óra
nyári társasjáték klub a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 1., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 1., csütörtök, 15.30
papírszínházmesék és kreatív sarok 
kicsiknek a Petőfi Emlékkönyvtár és 
Közösségi Térben.

O Július 1., csütörtök, 19 óra
szénási miklós és Heller zsolt erre 
jöttünk című kötetének bemutató-
ja a DESz24 udvarán.

O Július 2-ától július 5-éig, 8 és 16 óra 
között
népművészeti kézműves tábor a 
Tímárházban.

O Július 2., péntek, 14.30
menő-manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Július 2., péntek, 15 óra
prizma családi nap a Simonffy utcai 
Ifiházban.

O Július 2., péntek, 18 óra
sziklamászás, falmászás. Dózsa 
gyula előadássorozata a Borsos-
villában.

O Július 2., péntek, 18 óra
Az „egy sima-egy fordított” dráma-

fordítói pályázat ünnepélyes díját-
adója a Csokonai Irodalmi Laborban. 
19 óra: A Csokonai Színház művészei 
felolvasó színházi formában mutatják 
be a díjazottak fordításait a DESz24 
udvarán.

O Július 2., péntek, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok – A 
pál utcai fiúk a Csokonai Színház 
előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: július 3.

O Július 3., péntek, 16 óra
mesés honfoglaló. társasjáték-dél-
után a Petőfi Emlékkönyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Július 3., szombat, 18 óra
Békével jöttük – dumaszínház. laka-
tos lászló és musimbe D. Dennis 
közös estje a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O Július 3., szombat, 19 óra
the crams X Heavy brains-koncert 
a Pusztahang szervezésében a DESz24 
udvarán.

O Július 5–9.
tehetséggondozó drámatábor a 
14–18 éveseknek a Debreceni Egye-
tem Amfiteátrumában.

O Július 5–9.
moderntánc-tábor a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 5–9.
fazekastábor az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Július 5–9., 8 és 16 óra között
fotóstábor a Belvárosi Alkotómű-
helyben.

O Július 5., hétfő, 14 óra
Irodalom ismeretterjesztő sorozat 
a Józsai Irodalmi körben. Irodalmi 
élmények a Józsai Könyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Július 5., hétfő, 19 óra
Archi-téka – A város határai. építé-
szeti-urbanisztikai beszélgetések 
a debreceniségről az építészetben és 
pályakezdésről a DESz24 udvarán.

O   Július 6–28.
Szeretném magam megmutatni, hogy 
látva lássanak. nyári éva festőmű-
vész kiállítása a Kölcsey Központban.

O Július 6., kedd, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 6., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 6., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 6., kedd, 19 óra
Archi-téka – A város határai. építé-
szeti-urbanisztikai beszélgetések 
az építészeti oktatásról a DESz24 
udvarán.

O Július 7., szerda, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok 
– csárdáskirálynő.  Minden idők 
legnépszerűbb operettje a Csokonai 
Színház előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. Esőnap: július 9.

O Július 7., szerda, 10 óra
társasjáték-bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 7., szerda, 10 óra
kreatív nyár. kézműves foglalkozá-
sok a Petőfi Emlékkönyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Július 7., szerda, 10.30
nyárfaló – családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív 
sarokkal a Méliusz-könyvtárban.

O Július 7., szerda, 14 óra
A nagy Imre társaság eseményei a 
Méliusz-könyvtárban.

O Július 7., szerda, 16.30
murvai ervin szabolcs fotóművész 
részek az egész című kiállításának 
megnyitója a DAB-székházban. Meg-
tekinthető: július 26-áig.

O Július 8–13., 8 és 16 óra között
népművészeti kézműves tábor a 
Tímárházban.

O Július 8., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 8., csütörtök, 10 óra
nyári társasjáték klub a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 8., csütörtök, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 8., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O Július 8., csütörtök, 16.30
papírszínházmesék és kreatív sarok 
kicsiknek a Petőfi Emlékkönyvtár és 
Közösségi Térben.

O Július 8., csütörtök, 19 óra
tartuffe. A Debreceni egyetemi 
színház előadása a DESz24 udvarán.

O Július 8., csütörtök, 19.30
csendes csütörtök. elő háttérzene 
a víztoronykertben, fellép a Muzsik 
és Volkova.

O Július 8., csütörtök, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok 
– csárdáskirálynő.  Minden idők 
legnépszerűbb operettje a Csokonai 
Színház előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. Esőnap: július 9.

O Július 9., péntek, 19 óra
elvis, oltár, miami avagy félmillió 
dollár gazdát keres – vígjáték két 
részben. A Bánfalvy Stúdió előadása 
a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O Július 9., péntek, 19 óra
leD-koncert a DESz24 udvarán.

O Július 10., szombat, 19 óra
Archi-téka – A város határai. építé-
szeti-urbanisztikai beszélgetések 
az építészetről idegenvezetői és fotós 
szemmel a DESz24 udvarán.

O Július 11., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Július 12–16.
moderntánc-tábor a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 12–16.
fazekastábor az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Július 12., hétfő, 19 óra
szénási miklós A pacsirta utcai 
társasház című drámáját felolvassa 
szurdoki péter. A szerzővel és az 
előadóval beszélget Somogyi Tibor a 
DESz24 udvarán.

O Július 12., hétfő, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok – Há-
zassági leckék középhaladóknak 
2. Párkapcsolati komédia a Centrál 
Színház előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. Esőnap: július 13.

O Július 12., hétfő, 20.30
Hamlet – bérletszünet. A Csokonai 
Színház előadása a Nagyerdei Stadi-
onban.

O Július 13., kedd, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 13., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 13., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 13., kedd, 17 óra
kedd-könyvtár-költők. v. Hegedűs 
zsuzsa: A tegnap bűvöletében című 
verseskötetének bemutatója a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Július 13., kedd, 19 óra
Az ezredik éjszaka. A Debreceni 
egyetemi színház alkalmi társulatá-
nak előadása a DESz 24 udvarán.

O Július 14., szerda, 10 óra
társasjáték.bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 14., szerda, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok – A 
pál utcai fiúk. Magával ragadó tör-
ténet és fülbemászó zene a Csokonai 
Színház előadásában a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. Esőnap: július 15.

O Július 15., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 15., csütörtök, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 15., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 15., csütörtök, 15.30
papírszínházmesék és kreatív sarok 

O Örömzenét hirdet a debrece-
ni rocksuli
Igazán különleges élményre 
invitálja a vállalkozó kedvű ze-
nészeket a Rocksuli, ugyanis az 
intézmény már harmadik alkalom-
mal hirdette meg az Örömzene 
elnevezésű eseményét. A Rocksuli 
célja az, hogy több százan zenél-
jenek együtt egyszerre, ugyanis 
azt vallják, hogy a zene önmagá-
ban csoda, de ha sokan művelik 
együtt, az még fantasztikusabb. 
Többféle hangszerrel csatlakoz-
hatnak az érdeklődők: akusztikus 
gitár, elektromos gitár, basszusgi-
tár, dob, ütőhangszerek, billentyűs 
és fúvós hangszerek, valamint 
készülhetnek az énekesek is. A 
Rocksuli munkatársai gitáron, 
basszusgitáron és dobon segíte-
nek elsajátítani az alábbi dalokat: 

Tankcsapda: Mennyország 
Tourist – P. Box: A zöld a bíbor és a 
fekete – Ocho Macho: Jó nekem – 
AWS Viszlát nyár. 

Ezeket fogják bemutatni a 
közös zenélésen, amelyre szept-
ember 12-én kerül sor, addig van 
lehetőségük felkészülni a zené-
szeknek. Jelentkezni a rocksuli.hu/
oromzene2021 weboldalon lehet.

O esti sugárkoszorú: Nagy Adrienn debreceni témájú, a város esti, illetve alko-
nyati arcát mutató képeiből nyílt tárlat a Piac utcai Benedek Elek Könyvtárban. A 
kiállítás szeptember 3-ig látogatható!
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kicsiknek a Petőfi Emlékkönyvtár és 
Közösségi Térben.

O Július 15., csütörtök, 19 óra
A gomb. A Deszgráfia előadása a 
DESz 24 udvarán.

O Július 16., péntek, 14.30
menő-manó kreatív kézműves  
foglalkozások az István Úti Könyv-
tárban.

O Július 16., péntek, 18 óra
Ízület- és mirigygyakorlatok. Jóga 
Tasi András, a himalájai jógatradíció 
oktatójával a DESz24 udvarán.

O Július 17., szombat, 10 óra
kreatív nyár. kézműves foglalkozá-
sok a Petőfi Emlékkönyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Július 17., szombat, 14 óra
folk szombat. Divatbemutató, 
nép-tánc és népi kézműves foglal-
kozás a Józsai Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Július 17., szombat, 16 óra
mesés honfoglaló. társasjáték 
délután a Petőfi Emlékkönyvtár és 
Közösségi Térben.

O Július 18., vasárnap
csAk Design-vásár.  
Egyedi, igényes, modern termékek, 
minőségi, kulturális programok és 
gasztrokiállítók Nagyerdei Víztorony 
kertjében.

O Július 18., vasárnap, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok – 
páratlan páros 2.  
A Madách Színház felülmúlhatatlan 
bravúrvígjátéka a Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon. Esőnap: július 20.

O Július 19-étől augusztus 14-éig
Hajdú-bihar megyéhez kötődő 
olimpikonok a Kölcsey Központ 
körfolyosóján.

O Július 19–23.
kalando-zoo tábor az Újkerti Közös-
ségi Ház szervezésében.

O Július 19., hétfő, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok – 
páratlan páros 2. A Madách Színház 
felülmúlhatatlan bravúrvígjátéka a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: július 20.

O Július 20., kedd, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 20., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 20., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 20., kedd, 19 óra
szakaszhatár-koncert a DESz24 
udvarán.

O Július 21–25.
campus fesztivál a Nagyerdőn.

O Július 21., szerda, 10 óra
társasjáték-bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 21., szerda, 14 óra
A nagy Imre társaság eseményei a 
Méliusz-könyvtárban.

O Július 22., csütörtök, 10 óra
motoszka kézműves kör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 22., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 22., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 22., csütörtök, 15.30
papírszínházmesék és kreatív sarok 
kicsiknek a Petőfi Emlékkönyvtár és 
Közösségi Térben.

O Július 23-ától szeptember 5-éig
Szent István hagyatéka – A magyar 
szent korona vármegyéi. kovách An-
ton festőművész kiállítása a Kölcsey 
Központ körfolyosóján.

O Július 23., péntek, 18 óra
Juhász Judit 5ritmus mozgásmedi-
táció órája a DESz24 udvarán.

O Július 25., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Július 25., vasárnap, 19 óra
okuláré projekt. A Deszgráfia elő-
adása a DESz24 udvarán.

O Július 26–30.
néptánctábor a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Július 26–30.
Állatbarát-tábor az Újkerti Közösségi 
Ház szervezésében.

O Július 26., hétfő, 20 óra
A dzsungel könyve. Az oDeon-
zenetheatrum előadása a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. 

O Július 27., kedd, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 27., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 27., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 28., szerda, 10 óra
társasjáték-bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 28., szerda, 10.30
nyárfaló – családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív 
sarokkal a Méliusz-könyvtárban.

O Július 28., szerda, 16.30
medveczky nóra festőművész 
Hangulatok című kiállításának 
megnyitója a DAB-székházban. Meg-
tekinthető: augusztus 16-áig.

O Július 29., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Július 29., csütörtök, 10 óra
nyári társasjátékklub a Méliusz- 
könyvtárban.

O Július 29., csütörtök, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Július 29., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Július 29., csütörtök, 19 óra
tartuffe. A Debreceni egyetemi 
színház előadása a DESz24 udvarán.

O Július 30., péntek, 14.30 óra
menő-manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Július 30., péntek, 18 óra
madaru táncmeditáció Kocsány 
Ágnessel a DESz24 udvarán.

O Július 31.
kenyérlelke fesztivál a Nagyerdei 
parkban.
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O Július 31., szombat, 20.30
nagyerdei szabadtéri Játékok – lila 
ákác. A Szigligeti Színház romantikus 
komédiája a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: augusztus 1.

O Augusztus 2–6.
néptánctábor a Józsai Könyvtár és 
Közösségi Térben.

O Augusztus 3., kedd, 10 vagy 14 
órától
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Augusztus 3., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Augusztus 4., szerda, 10 óra
társasjáték-bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 4., szerda, 14 óra
A nagy Imre társaság eseményei a 
Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 5–8.
Debreceni bor- és Jazznapok. Az 
ország egyik legrangosabb borfeszti-
válja a Nagyerdőben.

O Augusztus 5., csütörtök, 10 vagy 
14 órától
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Augusztus 5., csütörtök, 14 óra
Irodalom ismeretterjesztő sorozat 
a Józsai Irodalmi körben. Irodalmi 
élmények a Józsai Könyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Augusztus 5., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Augusztus 5., csütörtök, 19 óra
tartuffe. A Debreceni egyetemi 
színház előadása a DESz24 udvarán. 
Az előadás után interaktív beszélge-
tés a Szólj Be a Papnak! vendégeivel.

O Augusztus 8., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Augusztus 9–11., 9 és 15 óra között
Hímző szakmai tábor a Tímárház-
ban.

O Augusztus 9., hétfő, 20 óra
nagyerdei szabadtéri Játékok 

sok. Augusztus 20-án karneváli forga-
tag és virágkocsi-kompozíciók.

O Augusztus 12., csütörtök, 10 óra
motoszka kézműves kör a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 12., csütörtök, 10 óra
nyári társasjátékklub a Méliusz- 
könyvtárban.

O Augusztus 12., csütörtök, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Augusztus 12., csütörtök, 16 óra
streetart udvar. tematikus köztéri 
alkotások Sam Skipowsky silent 
ambient térzenéjével az utcamű-
vészeti minifesztiválon a DESz24 
udvarán.

O Augusztus 12., csütörtök, 10 óra
A Hagyományok Háza jubileumi 
programja a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadnál. Műhelybeszélgetések, 
kézműves foglalkozások és vásár.

O Augusztus 12., csütörtök, 20 óra
kolozsvári piactéren. A magyar 
Állami nép együttes előadása a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 13., péntek, 14.30
menő-manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Augusztus 13., péntek, 20 óra
nagyerdei szabadtéri Játékok 
– csíksomlyói passió. A bibliai tör-
ténet 18. századi interpretációja a 
Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes előadásában a Kossuth 
téren. Esőnap: augusztus 14.

O Augusztus 13., péntek, 20 óra
miskolci gyökerek. Aranyosi péter 
és vida péter közös műsora a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon. Esőhely-
szín: Kölcsey Központ.

O Augusztus 15–22.
galiba gyermekfesztivál a Nagyer-
dei Kultúrparkban.

O Augusztus 15., vasárnap
csAk Design-vásár. Egyedi, igényes, 
modern termékek, minőségi, kultu-
rális programok és gasztrokiállítók 
Nagyerdei Víztorony kertjében.

O Augusztus 15., vasárnap, 19 óra
„cziffra 100” – koncert cziffra 
györgy emlékére. A Cziffra Fesztivál 
és a Kodály Filharmónia Debrecen 
közös koncertje.

– operaliget. Az operairodalom 
legizgalmasabb találkozásai a Csoko-
nai Színház és a Kodály Filharmónia 
Debrecen előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. Esőnap:  
augusztus 11.

O Augusztus 9., hétfő, 19 óra
kontAktus x steady pluto-koncert a 
Pusztahang szervezésében a DESz24 
udvarán.

O Augusztus 10., kedd, 10 vagy 14 óra
szünidei fabrikáló. kreatív gyer-
mekfoglalkozások a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben.

O Augusztus 10., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Augusztus 10., kedd, 15.30
minden, amit a nordic Walkingról 
tudni kell. Oktatás a Józsai Könyvtár 
és Közösségi Térben, majd közös séta.

O Augusztus 10., kedd, 17 óra
kedd-könyvtár-költők. életre kelt 
múlt – Debreceni Alkotók Irodalmi 
köre antológia bemutató a Benedek 
Elek Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 10., kedd, 20 óra
nagyerdei szabadtéri Játékok – 
operaliget. Az operairodalom leg-
szebb kórusművei a Csokonai Színház 
és a Kodály Filharmónia Debrecen 
előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: augusztus 11.

O Augusztus 10., kedd, 19 óra
Az ezredik éjszaka. A Debreceni 
egyetemi színház alkalmi társulatá-
nak előadása a DESz 24 udvarán.

O Augusztus 11-étől szept. 3-áig
Várak és erődtemplomok – potyók 
tamás festőművész kiállítása a Köl-
csey Központ Bényi Árpád termében.

O Augusztus 11., szerda, 10 óra
társasjáték-bemutató a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Augusztus 11., szerda, 10 óra
kreatív nyár. kézműves foglalkozá-
sok a Petőfi Emlékkönyvtár és Közös-
ségi Térben.

O Augusztus 11., szerda, 10.30
nyárfaló – családi matiné mesével, 
játékkal, papírszínházzal és kreatív 
sarokkal a Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 12–22.
Debreceni virágkarnevál. Koncer-
tek, flashmobok, kiállítások, felvonulá-
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A Debreceni egyetemi színház 
társulata idén nyáron is gazdag 
kínálattal jelentkezik. A vII. Debre-
ceni nyári egyetemi színházi esték 
sorozat rendezvényei ingyenesek; 
a szabadtéri programok védettsé-
gi igazolvány nélkül, a zárt helyen 
lévők védettségi igazolvánnyal 
látogathatóak. 

Június 30., szerda, 19 óra: Archi-
téka – A város határai. Építészeti-
urbanisztikai beszélgetések Puskás 
István alpolgármester, Gemza Péter, a 
Csokonai Színház igazgatója részvé-
telével a művészet alternatív tereiről. 
Moderál: Berta Erzsébet
(DESz24 udvara. Esőhelyszín: DESz24)
Július 1., csütörtök, 19 óra: Szénási 
Miklós–Heller Zsolt: Erre jöttünk című 
kötetének bemutatója. Moderál: Szi-
lágyi Szilvia. Helyszín: DESz24 udvara 
Július 2., péntek, 18 óra: Az „egy 
sima-egy fordított” drámafordítói pá-
lyázat ünnepélyes díjátadó.  Helyszín: 
Csokonai Irodalmi Labor (Kossuth 
utca 1.)
19 óra: a Csokonai Színház művészei 
felolvasó-színházi formában mutatják 
be a három helyezett és egy különdí-
jas fordítását. Helyszín: DESz24 udvar. 
Esőhelyszín: Csokonai Irodalmi Labor
Július 3., szombat, 19 óra: The 
Crams x Heavy Brains-koncert a 
Pusztahang szervezésében. (DESz24 
udvara. Esőhelyszín: DESz24)

Július 5–9. Desz: Tehetség-
gondozó drámatábor 14–18 
éveseknek. Helyszín: Debreceni 
Egyetemi Amfiteátrum, St111 
(Debreceni Egyetem Főépülete)

Július 5., hétfő, 19 óra: Archi-téka – 
A város határai. Építészeti-urbaniszti-
kai beszélgetések Kovács Péter, Kállay 

nyári ProgrAMkavalkád a batthyány utcán
Ferenc (Archi-Bar építész stúdió) 
– Téma: Debreceniség az építészet-
ben – pályakezdés Debrecenben. 
Moderál: Berta Erzsébet.
(DESz24 udvara. Esőhelyszín: DESz24)
Július 6., kedd, 19 óra: Archi-téka – 
A város határai. Építészeti-urbaniszti-
kai beszélgetések. Szentirmai Tamás, 
Cseh András: Építészeti oktatás. 
Moderál: Barabás Lajos, Archi-Bar 
építész stúdió. (DESz24 udvar). Eső-
helyszín: DESz24
Július 8., csütörtök), 19: DESz: 
Tartuffe (DESz24 udvar)
Július 9., péntek, 19 óra: a LED 
zenekar koncertje (DESz24 udvar)
Július 10., szombat, 19:00: Archi-
téka – A város határai. Építészeti-ur-
banisztikai beszélgetések. Erdei Nóra 
(turisztikai szakember), Harangi At-

tila, Löki Viktor (biológus, debreceni 
flâneur fotós). Téma: Építészeti séták: 
az építészet idegenvezetői és fotós 
szemmel. Moderál: Berta Erzsébet 
(DESz24 udvar. Esőhelyszín: DESz24)
Július 12., hétfő, 19 óra: Szénási 
Miklós: A Pacsirta utcai társasház 
című drámájának felolvasó-színházi 
elődása. Közreműködik: Szurdoki 
Péter. A darab utáni beszélgetést 
Somogyi Tibor vezeti. (DESz24 udvar. 
Esőhelyszín: DESz24)
Július 13, kedd, 19 óra: DESz-
Alkalmi Társulat: Az ezredik éjszaka 
(DESz24)
Július 15., csütörtök, 19 óra: 
DESzgráfia: A gomb. (DESz24 udvar. 
Esőhelyszín: DESz24)
Július.16., péntek, 18 óra: Jóga – 
Tasi András (Himalájai jógatradíció 
oktatója): Ízületi és mirigygyakorla-
tok. (DESz24 udvar)
Július 20., kedd, 19 óra: Szakaszha-
tár-koncert (DESz24 udvar)
Július.23., péntek, 18 óra: Juhász 
Judit (képzésben lévő tanár): 5Rit-

mus® mozgásmeditáció (DESz24 
udvar)
Július 25., vasárnap, 19 óra: 
DESzgráfia – Okuláré Projekt (DESz24 
udvar)
Július 29., csütörtök, 19 óra: DESz: 
Tartuffe (DESz24 udvar)
Július.30., péntek, 18 óra: Kocsány 
Ágnes: Madaru Táncmeditáció 
(DESz24 udvar)
Augusztus 5., csütörtök, 19 óra: 
DESz: Tartuffe. Az előadás után 
interaktív „Szólj be a papnak!” – be-
szélgetés az alkotókkal és papokkal/
lelkészekkel. (DESz24 udvar)
Augusztus 9., hétfő, 19 óra: 
kontAktus x Steady Pluto-koncert a 
Pusztahang szervezésében. (DESz24 
udvar. Esőhelyszín: DESz24)
Augusztus 10. (kedd), 19 óra: DESz-
Alkalmi Társulat: Az ezredik éjszaka.
Helyszín: DESz24 (Batthyány utca 24.)
Augusztus 12., csütörtök, 16 óra: 
Streetart udvar – A Desz24 udva-
ra lát vendégül tematikus köztéri 
alkotásokat egy utcaművészeti 
minifesztiválon. Sam Skipowsky 
silent ambient térzene az alkotások-
hoz kapcsolódva (fülhallgatót biztosí-
tanak a szervezők a készlet erejéig)
Augusztus 18., szerda, 19 óra: Per 
Pillanat Playback Társulat előadása. 
(DESz24 udvar)
Augusztus 19., csütörtök 19 óra: 
Archi-téka – A város határai. Építésze-
ti-urbanisztikai beszélgetések. Studio 
Nomad. Téma: alulról jövő kezdemé-
nyezések az építészetben, a Liberty 
Bridge-projekt tapasztalati a Velencei 
Biennálén. Moderál: Lakó Zsigmond. 
(DESz24 udvar. Esőhelyszín: DESz24)
Augusztus 29., vasárnap, 19 óra: 
DESzgráfia – Okuláré Projekt. 
(DESz24 udvar)

Remek programok helyszíne 
lesz a Batthyány utca 24. alatti 
udvar

Tartuffe a Debreceni Egyetemi 
Színház előadásában

A Pacsirta utcai társasház 
Szurdoki Péter előadásában
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Filmek az APOLLÓBANJúlius 1–7. 
O Raya és az utolsó sárkány O Halálos 
iramban 9. O Luca O Nyúl Péter 2. – 
nyúlcipő O Freaky O Űrpiknik 
O Még egy kört mindenkinek

egy veszedelmes összeesküvés hozzá is 
elér. A filmet javarészt Budapesten for-
gatták, és itt is játszódik, így a magyar 
nézők számára igazi kuriózum lesz.

Július 15–21.
O Raya és az utolsó sárkány O Space 
Jam – Új kezdet O Fekete özvegy  
O Szilaj – Zabolátlanok O Becsúszó 
szerelem O Végtelen útvesztő 2.
A nyár romantikus vígjátékában, a 
Becsúszó szerelemben Gyula, az elkö-
telezett fociultra és felesége, Mariann 
gyereket szeretnének. Miután kiderül, 
hogy a férfi meddő és az örökbefo-
gadás lehetősége is elszáll, Mariann 
utolsó esélyként megállapodik egy 
roma lánnyal, Lüszivel, hogy a hama-
rosan születendő gyermekét magukhoz 
veszik.

Július 22–28.
O Croodék – Egy új kor O Szerelem, 
esküvők és egyéb katasztrófák 
O Becsúszó szerelem O Space Jam – 
Új kezdet O Végtelen útvesztő 2.
O Jeges pokol
Szerelem, esküvők és egyéb katasztró-
fák: Jessie English szerelmi élete romok-
ban hever. Miután összecsapnak a feje 

fölött a hullámok, és a barátja szakít 
vele, fontos felkérést kap. Mindössze 
nyolc napja van megszervezni egy 
menyegzőt. 

Július 29. – augusztus 4.
O Croodék – Egy új kor O Dzsungeltú-
ra O Idő O A szerelem röviden  
O Végtelen útvesztő 2. O Szerelem, 
esküvők és egyéb katasztrófák
O Dau Natasa

Négy jó barát, akik gimnáziumi taná-
rok, letesztelnek egy elméletet. Eszerint 
egy csekély alkoholszint fenntartása 
a vérben, vagyis a folyamatos, enyhe 
spicces állapot jobbá teszi az életüket. 
A kezdeti felszabadultság azonban 
lassan, de megállíthatatlanul fordul át 
kontrollálhatatlan ivászatba.

Július 8–14.
O Szilaj – Zabolátlanok O Raya és az 
utolsó sárkány O Fekete özvegy 
O Freaky O Minari – A családom 
története O Sweat O Még egy kört 
mindenkinek
A Marvel akciódús kém-thriller előz-
ményfilmjében, a Fekete özvegyben 
Natasha Romanoff kénytelen szembe-
nézni múltja sötét epizódjaival, amikor 

M. Night Shyamalan új filmje, az Idő 
hátborzongató, rejtélyes thriller egy 
családról, akik a trópusi vakációjuk 
során felfedeznek egy félreeső part-
szakaszt, ahol pár órányi pihenés alatt 
valahogy gyorsan öregedni kezdenek… 
és így az egész életük egyetlen napba 
sűrűsödik.
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Vantara Kelemen Éva 555 góllal köszönt el a profi pálya-
futástól

Sokáig úgy tűnt, hogy Vantara Kelemen Éva békéscsa-
bai klublegenda lesz. De Debrecenben vált azzá.

A szélső kilenc szezont játszott le a Viharsarokban, és 
tagja volt annak a lila-fehér csapatnak is, amelyik a 
2009/2010-es kiírásban negyedik helyen végzett. Ám 
a vége felé már – saját bevallása szerint – belefásult 
mindenbe, ami ott volt. Olyannyira, hogy fontolgatta a 
pályafutása befejezését is.
Szerencsére nem így döntött, hanem hallgatott egy 
debreceni csapattársára, Kudor Kittire, akivel együtt 
játszottak Békéscsabán. A kiváló irányító addig-addig 
mondogatta neki, hogy igazoljon Debrecenbe, míg Vica 
ráállt a dologra, a két klub ősi rivalizálására ellenére. 
Onnantól a lokinál csapattársak lettek újra. Az élet 
nagy rendező: élete első NB I-es meccsét annak idején 
éppen Debrecenben játszotta – és oda igazolt végül.
Azt, hogy Békéscsabáról érkezett, igyekezett motiváció-
ként megélni, kihívásnak tekintette, hogy a debreceni 
szurkolók is befogadják. Játéka, eredményessége, küz-
deni akarása, pozitív kisugárzása révén el is nyerte ezt. 

A 2015/16-os szezon végén a közönség 
szavazatai szerint az év játékosa lett, majd ké-

sőbb az is megesett vele, hogy a Loki 
szakmai stábja vélte a szezon legjobbjának. 

Később tovább gyarapodott az elismerések sora, 
hiszen csapatkapitánynak is 

megválasztották.

De a csapatsikerek is megadattak neki – aktív részese 
volt a Loki 2016-os bajnoki negyedik helyezésének, a 
Magyar Kupában megszerzett 2017-es bronz-, majd 
az idei ezüstéremnek, és annak is, amikor a csapat 
bejutott az EHF-kupa csoportkörébe.

Ám most elérkezett a búcsú ideje, de előtte még 
lett egy csavar a történetében: utolsó meccseit a 

Virágok, könnyek, moSolyok: a kapitány 
letette a labdát

Lokiban úgy játszhatta le, hogy volt játékostársa, 
Kudor Kitti a vezetőedzője volt.

Mint mindenre, a visszavonulásra is tudatosan 
készült, már jó előre kijelentette, hogy ez a szezon 
lesz neki a végső. 211 Lokiban lejátszott tétmeccsen 
szerzett 555 góllal a tarsolyában köszönt el a profi 
pályafutástól.

Az utolsó, a győriek elleni meccs hetében az 
edzéseken gyakran szóba került a búcsúja, ilyenkor 
még ő mondogatta a többieknek: ne keseredjenek el, 
majd ő sír helyettük is. Így is történt ez a mérkőzés 
napján, Vica a meccs után elmesélte, szinte egész 
nap pityergett, de ez jó „taktikának bizonyult”, mert 
amikor ki kellett menni a pályára Görbicz Anitáék ellen, 
már alig maradt könnye, és tudott mosolyogni – olyan 
lehetett, mint amilyennek megszokták-megszerették 
Debrecenben.

A csapattársak jóvoltából a Hódos légterét is meg-
járta, de előtte, amikor a szurkolók a nevét skandálták, 
azért csak került egy-két könnycsepp a szeme sarkába. 
Akkor azonban már megint mosolygott, amikor a 
zsurnalisztáktól is elköszönt. Ígérte, ez a részéről nem 
jelent búcsút. Hiszen amikor teheti, jönni fog szurkolni 
egykori csapattársainak, utódainak...
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A nyár eleji meccs nélküli időszak is mozgal-
mas a DVSC-nél: megkezdődött a kézilabda és 
a labdarúgás menedzsmentjének egységesíté-
se, az akadémiák sportszakmai átalakítása.

Szabó Péter, a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsá-
nak elnöke bejelentette, a klub tovább halad az 
egységes DVSC felé; ennek kapcsán zajlik egy szer-
vezeti átalakítás, melynek részleteiről Ábrók Zsolt 
ügyvezető nyilatkozott. 

A kézilabda esetében a 
felnőtt csapat új vezetőedző-
je Szilágyi Zoltán, az akadé-
mia szakmai igazgatója pedig Vida Gergő lesz. 

A labdarúgó akadémián kolbe ádám az új 
szakmai igazgató, Herczeg András pedig akadémiai 
elnökként segíti tovább a debreceni futballt, nagy 
szerepe lesz a felnőtt gárda és az akadémia egysé-
ges működésében. A szakember egyébként a DVSC 
Futball Zrt. igazgatótanácsába is bekerül.

A 39 éves Kolbe Ádám neve minden debreceni 
futballszeretőnek ismerősen csenghet, hiszen a 

DVSC volt labdarúgójáról van szó. A Testnevelési 
Egyetemen szerzett diplomát, s UEFA Elite-Youth  
„A” minősítéssel is rendelkezik. Már 2008 óta után-
pótlás-edzőként dolgozik. Edzői pályafutását a Deb-
receni Olasz Focisuliban kezdte, ahol hosszú évekig 
és eredményesen felelt a szakmai munkáért, majd 
2018-ban a Vidi szerződtette, s az U6-U11 szekció 
szakmai vezetője volt. Ezt követően a karrierje – a 
Magyar Labdarúgó Szövetségen belül – a Sport-

igazgatóságon folytatódott, 
mint a keleti régió szakmai 
vezetője. Ezzel párhuzamo-
san – az utánpótlás-válo-

gatottak közül – az U18-as és az U19-es korosztály 
mellett töltött be asszisztens edzői pozíciót.

Tőzsér Dániel sportigazgató jelezte, a lab-
darúgó NB I-be visszatért Loki első igazolása a 
korábban szerb csapatokban, illetve az ukrán  
I. osztályú Arsenal Kijevben, valamint az NB I-es 
Budafokban is szerepelt középső védő, a 23 esz-
tendős Marko Nikolics, akivel 1+2 éves szerződést 
kötött a DVSC.

Fotók: dvsc.hu

Az akadémia neve megváltozik, 
a Debreceni Labdarúgó Akadémiából ezentúl 

DVSC Labdarúgó Akadémia lesz.

Régi és Új nEVEk a lokinál
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A DEAC női futsalosai minden várakozást felülmúl-
tak a 2020/2021-es szezonban. Üveges Katalin és 
Quirikó Vivien tanítványai előbb a Magyar Kupát 
nyerték meg, majd nem sokkal később az NB I-es 
bajnoki címet is megszerezték, ezzel pedig történel-
met írtak.

– Nagyon hosszú és eseménydús idényen vagyunk 
túl, és a végén a legjobb forgatókönyv valósult 
meg, így nem hiába dolgoztunk keményen. Az 
aranyérmek mellett sok élménnyel és tanulsággal 
gazdagodtunk. Torma Lilla, Quirikó Vivien, Nagy 
Anikó és Fülöp Diána érkezése kulcsfontosságú 
volt ezekben az eredményekben. Folyamatosan 
bizonyították, hogy mekkora erősítést jelentenek a 
csapatnak. Nélkülük nem jutottunk volna el idáig, 
de a keret régebbi tagjai is dicséretet érdemelnek 
– nyilatkozta a klub honlapjának Üveges Katalin.

Az NB I-es aranycsata során a Tolnával találko-
zott a DEAC. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó 
párharcot a dunántúli gárda kezdte győzelemmel, 
ám a folytatásban már a debreceniek akarata 
érvényesült.  

– A következő három találkozót megnyertük, 
ami az akaraterőnket és az elszántságunkat tük-
rözi. Le a kalappal a lányok előtt, hiszen minden 
várakozásomat felülmúlták! A bajnoki cím és a ku-
pagyőzelem az összes játékost nagy büszkeséggel 
fogja eltölteni egész élete során – hangsúlyozta 
Üveges katalin.

A hősköltemény után sem áll meg az élet, 
ugyanis a csapat tagjai hamarosan ismét munkába 
állnak.  

– A következő hónapban a strandfoci kerül a 
fókuszba; az országos bajnokságon ismét rajthoz 
állunk, ami a csapatépítés és a felkészülés szem-
pontjából egyaránt hasznos lesz. Augusztusban 
pedig jön az alapozás; terveink szerint edzőtá-
borban is készülhetünk  – zárta mondandóját a 
játékos-edző. Mint hozzátette: a sikerek ellenére 
sem szeretnének hátradőlni, a következő idényben 
a címvédés lebeg majd a szemük előtt!

ArANyOS hölgyek 
a futsalpályán

Kivívták HElyÜkET 
a bronzcsatában
Különös helyzetben volt a most zárult szezonban a 
hajdú-bihari NB I-es futsal: míg a hölgyeknél a DEAC baj-
noki aranyérme és Magyar Kupa-elsősége okán érthető 
volt az öröm, addig a férfiaknál az újfaluiak bajnoki és 
kupaezüstje, valamint a DEAC bajnoki negyedik helyezése 
némi fanyalgásra adott okot.

Más kluboknál pezsgőt bontottak volna a két ezüst 
okán, Berettyóújfaluban azonban érthető a bánat, 
hiszen mindkét kategóriában címvédőként kezdett az 
MVFC. Debrecenben viszont a DEAC negyedik helyezése 
klubtörténeti rekordnak számít. Mégsem felhőtlen az 
öröm, mivel szerettek volna tovább javítani a bravúros 
helyezésen, ám a bronzcsatáért vívott kisdöntőn csúfos 
vereségekbe (1–6, 3–9, 1–9) szaladtak bele a Veszprém 
ellen.

Elek Gergő, a DEAC szakvezetője úgy véli, azzal, hogy 
kivívták helyüket a bronzcsatában, alaposan túlteljesí-
tették előzetes bajnoki várakozásaikat.

– Nagyon erős mezőnyben lettünk negyedikek, 
ugyanis még az alsóházban érdekelt gárdák is egykori 
válogatott futsalosokat vonultattak fel. A szezon végére 
már eléggé elfogyott a gárda; el is fáradtunk. Akadt 
olyan játékosunk, aki tíz nap leforgása alatt hat mér-
kőzésen lépett pályára, ami embertelen terhelés. Ennek 
fényében már annak is örülhetünk, hogy komolyabb 
sérülés nélkül megúsztuk ezt a párharcot. 

 A vezetőedző utalt arra is, hogy teljesítményük 
értékét növeli, hogy fiatal, saját nevelésű tehetségekkel 
jutottak el idáig.

– Keretünkből – Thiagót és Faragó Lajost leszámít-
va – mindenki a DEAC-ban nevelkedett. Siska Gergő és 
Sánta Attila még kozma Mihály kezei alatt pallérozódott. 
A mostani bajnokságban több tehetség bizonyíthatott a 
felnőttek között, elég csak Szabó Ábelre, Tóth Benedek-
re, Figeczki Ágostonra vagy Serestyén Szabolcsra gon-
dolni. Nem titkoltan az a célunk, hogy a DEAC főleg helyi 
kötődésű futsalosokra épüljön. Nem lesz nagy mozgás 
az átigazolások során. A felkészülés – a tervek szerint – 
augusztus elején kezdődik.
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Az OB I/B mezőnyének bajnoka, a feljutásért évek 
óta ácsingózó Nagykanizsa ellen vívott az OB I-es 
szereplés jogáért osztályozós párharcot az elit-
mezőny 16. helyén végzett, így a direkt kieséstől 
megmenekült DVSE férfi vízilabda-együttese.

A 2021/22-es szezon OB I-es helyéért kiírt két 
nyertes mérkőzésig tartó duellum első összecsapá-
sán a DVSE Debrecenben 10–5-re győzött, aztán az 
osztályozó idegenbeli meccsén is diadalmaskodni 
tudott  

vASTAPS és könnyek a Nagytemplomnál
A korábbi esztendők 
sikeres rendezései 
után újból fontos 
nemzetközi 3x3-as ko-
sártorna házigazdája 
volt a debreceni Főtér. 
Az immár a nagyvi-
lág által is többször 
megcsodált helyszín, 
a Nagytemplom előtti 
látványos játéktér volt 
az otthona a tokiói 
játékok utolsó selejte-
zős viadalának, ahol 
a férfiak és a hölgyek 
mezőnyéből is egy-egy nemzeti együttes vívhatta ki 
az ötkarikás szereplés jogát.

Válogatottjaink remekeltek a tornán, hiszen 
mindkét gárda eljutott az aranymeccsig. Az elődön-
tőben a férfiak a világranglistán előkelőbb helyen 
álló Szlovénia ellen nyertek 19–16-ra, a hölgyek 
magabiztos, 21–9 arányú győzelmet arattak Tajvan 
ellen.

Az aranycsatában az urak nem tudták megne-
hezíteni a belgák dolgát, ám a női döntőben ritkán 

Továbbra is az ÉLMEZőNYben a pólósok

látott izgalmas összecsa-
pást láthatott a magyar 
sikerre vágyó több mint 
ezerfős publikum.  
A debreceni kézilabdás 
sportcsaládban született, 
a DvTk együttesében 
kosarazó Medgyessy 
Dóra, valamint Papp Dia, 
Theodoreán Alexandra 
és a honosított Goree 
Cyesha alkotta kvar-
tett 3–1, 5–3 majd 8–6 
arányban is vezetett, ám 
három perccel a meccs 

vége előtt az olaszok fordítani tudtak (8–10), s noha 
egyenlítettünk, innentől kezdve a magyarok futottak 
az eredmény után. Az olimpiai részvételről 12–12 
állásnál, két másodperccel a mérkőzés végét jelző 
dudaszó előtt Giulia Rulli győztes kosara döntött, 
így az olaszok váltották meg a tokiói repülőjegyet.

vastaps köszöntötte az ezüstérmet könnyes 
szemmel átvevő magyar válogatottat, mely igazán 
balszerencsés körülmények között maradt le az 
olimpiai szereplésről.

(12–11), így Miroslav Bajin vezetőedző ifjakra 
építkező cívisvárosi csapata továbbra is a legjobbak 
között szerepelhet.

A következő szezontól Süveges Máté látja el a 
vezetőedzői feladatokat. Miroslav Bajin nyolc év 
után elköszönt Debrecentől, és hazájában, Szerbiá-
ban folytatja pályafutását.

Fotók: DVSE/Nagy Anita
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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 csillogóvillogó 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 Fttól 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/ 316972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

Megfejtéseiket július 9-éig várjuk 
a korzo@mcdb.hu címre.

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

vehetik át. 
Májusi rejtvényünk szerencsés 

megfejtői: 
Dinda Gyula (Bethlen u. 10-12/B) 

és Kovács Andrásné 
(Poroszlay út 66.).
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impresszum

BOR, JAZZ, NAGYERDŐ
JÓ ZENÉK ÉS JÓ BOROK

MELLÉKLET

CAMPUS
A TELJES MAGYAR ÉLVONAL 
FELLÉP DEBRECENBEN

korzódebreceni

2021. JÚNIUS 24. – AUGUSZTUS 12.

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, arculat:  Török József

 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Értékesítés:  sales@mcdb.hu

 Telefon: (52) 525-100

 E-mail: korzo@mcdb.hu

 Lapterv:  Petromán László 

 Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.  

  Debrecen, Böszörményi út 6.

 Vezérigazgató: györgy géza

 Megjelenik: 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.

csinálják a fesztivált!
Idén is hatalmas élménynek ígérkezik a Campus 
július 21. és 25. között. Aki még nem tette meg, 
az július 10-éig 22 990 forintért vásárolhat 
bérletet, utána 25 990 ezer forintért. A Debrecen 
Városkártyával rendelkezők július 10-éig 19 990 
forintos áron vehetnek bérletet, azután pedig  
22 990 forintért. (A városkártyát a belépésnél kell 
majd felmutatni.)

Napijegyek is válthatók: 8990 forintos áron. A 
fesztivált idén bővítik; ugyan eddig is volt nulladik 
nap, de ez ebben az évben teljes értékű nap lesz, 
így arra is ugyanennyibe kerül a napijegy.

Sajtóközlemény 
Munkavállalók kulcskompetencia-fejlesztésével foglalkozó 
projekt zárul Debrecenben és Tetétlenen 

2021. június 18.

2018. április elsején indult el a CSAT Egyesület, az Országos KID Egyesület, és a Tetétlen Községi Önkormányzat konzorciumában 
megvalósuló, Európai Uniós finanszírozásból megvalósuló, EFOP 5.2.4-17-2017-0009 azonosítószámú projekt. Tetétlenen 2018. de-
cember 14-én, Debrecen belvárosában pedig 2019. március 08-án nyitotta meg kapuit az ABYILITY WORK Műhely. A program során 
olyan módszer jött létre, került kipróbálásra több, mint száz résztvevő bevonásával, és testesült meg egy módszertani kézikönyv 
formájában, amely a munkaerőpiacra integrálható álláskeresők rövid és intenzív felkészítésére, munkaerőpiaci kulcskompetenciáik 
fejlesztésére fókuszál. A zárórendezvényt Debrecenben 2021. június 16-án, Tetétlenen pedig 2021. június 17-én rendezték meg az 
érdeklődők számára. A projekt 299 309 784 HUF vissza nem térítendő támogatási összegből valósult meg.

Az „Ability Work” EFOP 5.2.4-17-2017-0009 azonosítószámú projekt Svájcban meglátogatott jó gyakorlatokra, illetve a megvalósítók két 
évtizedes szakmai tapasztalatára alapuló, hiánypótló projekt. Olyan módszer kialakítását célozta meg, amely a munkaerőpiacra integrál-
ható célcsoportok intenzív, gyakorlat közbeni fejlesztésére irányult. A módszer során az álláskeresők egy három hónapos programban 
vettek részt, ahol közösségi műhelyek keretében, intenzív mentorálással kísérve készültek fel a munkaerőpiacra, vagy képzésbe lépésre. 
A műhelyprogram alatt a legfontosabb munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése állt a fókuszban, így a résztvevők a fejlesztés ered-
ményeként – többek között – nagyobb önismerettel rendelkeztek, jobban átlátták a folyamatokat, könnyebben tudtak döntést hozni, ha-
tékonyabban működtek együtt, és jobb kommunikációs készséggel rendelkeztek. A megvalósítás ideje alatt több, mint 100 fő álláskereső 
fejlesztésére került sor. A projekt során a módszer adaptációja is megtörtént: a célcsoporttal dolgozó oktatási, szociális és humánszolgál-
tatási szakemberek az ország számos pontjáról érkezve, széles körben ismerték meg a műhelyprogramot, illetve az abban alkalmazott 
módszereket, két alkalmas szakember képzés keretén belül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
A projektről a http://www.csat.hu oldalon olvashatnak bővebb információt. 

További információ kérhető: 
Novotni Edit sajtóreferens, szakmai vezető 

Elérhetőség: +36 20 595 0900, info@csat.hu
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