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Generációk találkozásának színtere
„...Óh, üdv neked, dicső Nagyerdő,
Egy nagy városnak édene,
Soványító kúrák kúrája
Annak, ki párszor élveze.
Tenélküled hányszor megunnók
Ezt az unalmas életet –
Te vagy itt, e híres városban
A legmagasabb élvezet!...”
Ady Endre máig érvényes megállapítása – különösen tavasszal és
kora nyáron – ismerősen csengő
érzés lehet azoknak, akik kilátogatnak az ország első természetvédelmi területére. Ilyenkor könnyen
magával ragadják az embert a
színek, a formák, az illatok. És az

érzés, hogy tartozik valahová. Egy
rég elfeledett hang szólít meg;
mi együvé tartozunk. Ismerj meg,
vigyázz rám!
Ezt a lélekig ható érzést közösen átélni és generációkról generációkra áthagyományozni csak aktív,
cselekvő magatartással lehet. Az
élővilág ezernyi csodáját megismerni és játszva, élményszerűen
megismertetni, nemcsak a szülők
és nagyszülők feladata, hanem
Parkunk küldetése is. Örökségünk,
a helyi flóra és fauna bemutatása
mellett, láttatni kell a távoli tájak
élővilágának sérülékenységét is.
Gyermeknapon a jövőt ünnepeljük.

Flamand színek

Sokrétű, színes programkavalkád segít közelebb
kerülni a flamand kultúra világához. Része – többek
között – a világhírű fotós, Luc Maes május 22-éig
látogatható fotókiállítása a Nagyerdei Víztoronyban,
de a Belga étteremben látható Flandria az étlapon
című tárlat is, melynek keretében szakácskönyvekkel
találkozhatnak az ízek iránt fogékonyak május 31-éig.
Ezek mellett érdemes ellátogatni a HollandFlamand Központba (a Batthyány utcai volt b24 Galériába): itt llias Teirlinck fényképész és Broos Stoffels
tervezőgrafikus mutatja be közösen azt a Brüsszelt,
ami nemcsak Európa fővárosa, hanem Flandriáé is.
Illias és Broos követte a „hop on/hop off” turistabuszok útvonalát, ami elvezette őket Brüsszel fontosabb
látnivalóihoz. A látványosságok helyett az utcákat,
valamint a zegzugos helyeket dokumentálták. Ezzel
Brüsszel őszinte arcát akarták bemutatni. A projekt
eredményeként olyan eklektikus (fotó)grafikák születtek, melyek alkalmasak a multikulturális társadalom
dokumentálására. A tárlat július 16-áig látogatható.
Szintén a programsorozat része lesz május 26-án
19 órától a Flandriából fúj a szél – a Nagytemplomban.

Azt, hogy hiszünk abban, hogy
jövőn záloga a természettel való
kapcsolatuk megerősítése.
Nagy Gergely Sándor
a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető
igazgatója

Szax Olivér világa
A Budapesten élő és alkotó kortárs festőművész, Szax Olivér legújabb munkáin a
konceptualista szemlélet megerősödik, és
a hagyományos festészetből kiindulva, a
technikát és a kifejezésmódot mintegy „fundamentumra” lecsupaszítva sajátos szimbolizmust hoz létre. Így jeleníti meg napjaink
aktuális problémáit és jövőnket alapvetően
meghatározó, választ igénylő kérdéseit. Szax
Olivér Fundsmentum című tárlatát a Kölcsey
Központban található Bényi Galériában június
9-éig nézheti meg a közönség.
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Gyermeknap az Agórában
Végre egy kaland, amikor anyu haja nem azért áll
égnek, mert kiborítottad a kakaót! Az Agóra Tudományos Élményközpont gyermeknapi kísérleti bemutatóiból megtudhatjuk, hogy egy plazmagömb alkalmas-e
jóslásra, tud-e Barbie baba villámokon lovagolni, és
hogyan lehet egy műanyag rúd segítségével összeszedni a konfettit a padlóról, de az is kiderül, valóban
annyira könnyű-e kipukkasztani egy léggömböt, át
lehet-e szúrni egy lufit anélkül, hogy kidurranjon, és
hogyan segíthet a kémia a felfújásában.
Vajon tud-e egy humanoid robot zenélni, táncolni
vagy állatokat utánozni, esetleg képes olyan mutatványokra is, mint egy tai chi-mozgássor? A látványos
kísérleti bemutatók mellett ezen a hétvégén megismerkedhetnek a gyerekek Naóval, az Agórában
működő DigiTér humanoid robotjával, hallhatnak arról
is, milyen területeken használják leggyakrabban ezeket a látványos és érdekes szerkezeteket, de kicsik és

nagyok képzeletbeli túrát tehetnek a Naprendszerben
és felfedezhetik a Botanikus kertet is.
Az élményközpont a gyermeknapi hétvégén hagyományosan kedvezményes jeggyel látogatható, így
május 28-án, szombaton és 29-én, vasárnap a belépő
ára egységesen 1000 Ft/fő.

Könyvhét a könyvutcában
A Debreceni Ünnepi Könyvhét idén visszatér a hagyományos időpontjához; a
könyvbarátok és a kortárs irodalom legnagyobb vidéki ünnepét újra júniusban (8. és 12. között) rendezi meg a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.
Az ünnepélyes megnyitó június 9-én, csütörtökön 17 órakor kezdődik:
a díszvendég, Buda Ferenc költő ekkor nyitja meg a rendezvénysorozatot,
amely könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, dedikálásokat és sok
gyerekprogramot is ígér a Csapó utcai Könyvutcában. Az érdeklődők húsz
könyves standon válogathatnak: a minden igényt kielégítő kínálatban a
legtöbb műfaj megtalálható, a gyerekkönyvektől a szórakoztató irodalmon
át, a kortárs szerzőkig. Színpadként a Fórum előtt felállított mobil könyvtár
szolgál majd, ahol a Méliusz hálózatába ingyenes lehet beiratkozni.

Stand up for Rózsa!
Richard Strauss, Bartók Béla,
Arthur Honegger, Dohnányi Ernő
és Leonard Bernstein. A budapesti
Zeneakadémia, a Lipcsei Egyetem
vegyészmérnöki szaka és Hollywood. Adolf Zukor, Korda Sándor
és Alfred Hitchcock. Kettős élet,
Quo Vadis, Spellbound, számtalan
nagyszerű szimfonikus mű és a
Ben Hur…
Vajon ki és mi jelenti a kapcsolatot a 20. század legjelentősebb zeneszerzői, filmrendezői és
filmalkotásai között? Hogyan lehet
összefüggésbe hozni egy pici nógrádi falut Hollywooddal? Hogyan
jelenik meg a kodályi és bartóki
mintára feldolgozott magyar

népdalkincs és népzenei hagyomány a pszichoanalitikus filmek
hangulatfestésében? Hogyan válik
egy zenemű szimbolikussá, halhatatlanná oly módon, hogy már
az első néhány ütem hallatán úgy
érezzük, ott ülünk a római Colosseumban? Hogyan lehet ugyanolyan
izgalommal várni egy zenemű
fogadtatását a Zeneakadémián és
az Oscar-díj-átadón? És végül, de
nem utolsósorban, hogyan lehet
ragaszkodni magyar identitásunkhoz 40 évnyi hollywoodi sikersorozat után? Többek között ezekre
a kérdésekre keresi a választ a
Kodály Filharmonikusok és Kodály
Kórus évadzáró koncertje május

27–28-án. Mindezt a zenetörténet
és filmművészet által egyaránt
elismert, egyik legnagyobb magyar
komponista, Rózsa Miklós életútján
keresztül. A háromszoros Oscar-díjas zeneszerző életművének – 21.
századi stand up interpretációban – Bősze Ádám zenetörténész,
Fejes Krisztina zongoraművész és
a Kodály Filharmónia együttesei
állítanak emléket. Bővebb információk: www.kodalyfilharmonia.hu
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Gazdag programkínálattal érkezik a debreceni nyár
Új formák, minőségi tartalom, hatékony együttműködés: ez jellemzi
napjainkban Debrecen
kulturális életét, ahol a
hagyománynak is helye
van. A részletekről
Puskás Istvánnal, a
város kulturális területéért felelős alpolgármesterével beszélgettünk.
Made in Debrecen, Bartók Tavasz: új színekkel, új
programsorozatokkal érkezett az idei tavasz. Mit
hoz a nyár? Hasonlóan tartalmasnak ígérkezik?
Debrecen már a pandémia idején is új stratégiákat,
új jövőképet vázolt fel magának a kultúra területén. A város most folyamatban lévő léptékváltása
a kultúra területére is ki kell, hogy terjedjen; ezt az
elvárást fogalmaztuk meg saját magunkkal szemben.
A pandémia, sajnos, egy sor olyan kényszerhelyzetet
hozott, ami miatt leginkább csak a háttérben tudtunk
dolgozni, de most végre megpróbálunk lépést és ritmust váltani. Igyekszünk olyan formákat megtalálni,
melyek képesek a város változó igényeinek megfelelni, magasabb minőséget hoznak Debrecenbe, meg
tudják szólítani az itt élőket és egyúttal érdekessé,
vonzóvá teszik a városon kívüli, kultúra iránt érdeklődők számára is Debrecent.
Milyen szerepet szánnak ebben a város intézményeinek?
Igyekszünk olyan lehetőségeket teremteni, hogy a
saját intézményeink is ki tudjanak lépni a kereteikből,
ezért a helyi és akár a városon kívüli együttműködéseket is ösztönözzük. A Made in Debrecen erre egy remek példa: a város különböző könnyűzenei közösségei
a Rocksuli szervezésében, az önkormányzat támogatásával valósították meg ezt a nagyon sok érdeklődőt
vonzó rendezvényt. De említhetem a Bartók Tavaszt
O CULTURE TO BUSINESS címmel szakmai konferenciát tartottak május 4-én azzal a céllal, hogy
összekössék a vállalatokat a városi kulturális és
sportintézményekkel, valamint a szolgáltatókkal.
Az új együttműködések jegyében ezen a napon indult
útjára A könyv barátja hálózat. „Várunk ide minden
céget, civil szervezetet, oktatási és kulturális intézményt, aki velünk együtt vallja: a könyv, az olvasás,
az irodalom közösségünk fontos értéke” – nyilatkozta
Puskás István alpolgármester.
A csatlakozási felhívás itt olvasható:
https://debrecenliterature.hu/palyazati-felhivas

is, ami a budapesti Művészetek Palotája és a Főnix
Rendezvényszervező együttműködésében valósult
meg, és igazi világsztárokat hozott városunkba.
Egyaránt fontos a nemzetközi színvonal és a
helyi érték?
Pontosan. Ezt a kettőt egymás mellett kell működtetni és megmutatni. Fontos, hogy láthatóvá váljon,
milyen értékes és kreatív közösségek dolgoznak a
debreceni kultúrában. Ugyanakkor cél az is, hogy az
elérhető legmagasabb – városon kívüli, országos vagy
nemzetközi – minőséget is megpróbáljuk Debrecenbe
hozni. Bízunk benne, hogy a kettő találkozása emeli
a nézők elégedettségét, egyúttal inspirációt ad a
városban élő és dolgozó művészeknek, kulturális
közösségeknek ahhoz, hogy a saját munkájukat még
magasabb szintre emeljék.
Nyitott a város a könyvkultúra felé. Ezt miért
tartja fontosnak?
Meg vagyok győződve arról, hogy városunk kulturális
identitásának alapköve ez; nem véletlen, hogy Debrecen immár félezer éve a magyar és az európai könyvkultúra egyik fontos központja. A könyvkultúra olyan
hagyományunk és értékünk, amit a jelenben is ápolni
kell. Napjainkban is egy sor olyan értékes tevékenység kötődik a városhoz, ami mindenképpen figyelmet
érdemel. Igyekszünk ezt a jövő felé is tovább építeni.
Milyen újdonságokat hoz az előttünk álló nyár?
A nyári programkínálat ismét visszatér a városba,
nagy lesz a nyüzsgés, minden hétvégére jutnak majd
izgalmas események – a belvárostól a Nagyerdőig. Újdonság lesz idén a Kodály Zenei Verseny, ami
nemzetközi klasszikus zenei tehetségkutató megmérettetés lesz. Emellett pedig a Campustól a gourmet-,
a bor- és jazzfesztiválon át a reményeink szerint több
ponton megújuló virágkarneválig fog ívelni a nyár.
Elmondhatjuk, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan,
de talán még intenzívebben – a zenéről fog szólni.
Olyan gazdag programkínálattal, melyben mindenki
megtalálja azt, ami számára vonzó és értékes.
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„Magyarok, tinéktek szólok”

Babusgató
Havonta várják a gyerekeket és szüleiket a bölcsőszínházra, erre a különleges foglalkozásra a Vojtinában.
Pénteken és vasárnap a program tánc, ének és mese:
azaz babusgatás. A kb. 60 perces foglalkozásra csak
az előre bejelentett baba-szülő párt tudják fogadni.
Jelentkezni az (52) 418-160-as telefonszámon lehet.

A legendás karnagy, Erdei Péter vezényletével megtartott hangversennyel zárja be jubileumi koncertsorozatát a Kodály Kórus május 20-án, a Debreceni
Egyetem Aulájában. A hangverseny mottója a koncert
címében található idézet, mely Zrínyi Miklós röpiratából
származó felhívás. Kodály Zoltán kórusműveinek szövegválasztásával újra és újra felébresztette a „Nemzet
Lelkiismeretét” a jó, a tiszta és az igaz cselekedetek
iránt, egyben bátorítást, vigasztalást is kínált a nehéz
időkre. Ennek élő példája a Zrínyi szózata – a koncert
záródarabja. A hangversenyt nyitó Schubert-kantáta
mondandója – a bibliai zsidó nép csodás megmenekülése az egyiptomi fogságból – hasonlóképpen nem

Séták Holnemvárosban
A Déri Múzeum és a Modem közös kiállításához kapcsolódva, tematikus városi séták várják a múlt iránt
érdeklődőket.
A legközelebbi találkozón, május 15-én 15 órától
Erdei Nóra idegenvezetővel Eltűnt piacok, régi mesterségek nyomába indulhatnak a sétálók. A régi piacok
és kézműves mesterségek emlékét ma már szinte
csak utcák, terek és városrészek nevei őrzik, de ezen a
belvárosi sétán megidézhetjük, hová mentek egykor a
cívisek kenyeret vagy halat vásárolni, és hol működtek
régen a tímár- vagy gubacsapó műhelyek.
Június 4-én 15 órától pedig A Piac utca régen és
most címmel a sétára jelentkezők Debrecen első és
leghíresebb utcájáról hallhatnak, mely nevében őrzi
történelmét: a 16. századtól 300 éven át itt tartották
a híres debreceni vásárokat. A Piac utca mai látképét a
19–20. század fordulóján nyerte el, amikor nagyszabású építkezési hullám jellemezte Debrecent.
A századfordulós paloták és a korábbi évszázadokból fennmaradt kereskedőházak számtalan helytörténeti és építészeti értéket rejtenek. A Piac utcán sétálva,
a Református Nagytemplomtól a Nagyállomásig érdemes közelebbről is megcsodálni ezeket az épületeket,
melyek nemcsak a város történetéről mesélnek sokat,
de az építészet világába is betekintést adnak.

mindennapi tanulsággal szolgál. Mirjám és Debóra
győzelmi éneke ugyanazt a gondolatot erősíti: az
ember gyarló, a Teremtő örök! Schubertnél szopránszóló, kórus és zongora, Kodálynál hatalmas kórustabló formájában. A két végpont, a két legterjedelmesebb
darab, mint két oszlop: ezeken nyugszik a hangverseny
teljes műsora. A koncert szólistái Csereklyei Andrea
és Bátki Fazekas Zoltán; zongorán közreműködik
Vojevogyina Olga. Bővebben a műsorról, jegyvásárlás:
www.kodalyfilharmonia.hu

Az éneklő közösség
Minden hónap harmadik szerdáján, legközelebb
május 18-án 16.30 órakor várják a népzenét kedvelőket a Viola című rendezvényre a Bem téri
Méliusz-könyvtárban. A résztvevők különleges zenei
csemegéket hallgathatnak Jäger Éva zenepedagógus,
énekművész és vendégei tolmácsolásában. A program
elmaradhatatlan része a közös éneklés. A dalok kottái
a helyszínen elérhetők!
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O TELJES HŐSZIGETELÉST kapott a Medgyessygimnázium épülete: a 2100 négyzetméternyi falfelületet és a tetőt is leszigetelték. Emellett korszerű, redőnyökkel felszerelt nyílászárókra cserélték a régieket,
és napelemrendszert is kapott az intézmény. Mindez
40-45 százalékkal csökkenti a fűtési költségeket, az
áramszámla pedig harmadával lesz kevesebb.
Az átadáson Papp László polgármester úgy fogalmazott: a város továbbra is stratégiai területként
kezeli az oktatás világát. A debreceni tankerületben
74 helyen összesen 24 milliárd forint értékű hasonló
fejlesztés zajlik, illetve zárult le mostanában. Ennek
részeként befejeződött a Petőfi Sándor Általános
Iskola átfogó fejlesztése. Az épületet felújították és
kibővítették: egyebek mellett új tantermeket is kialakítottak.
O CIVAQUA. Balmazújváros közelében megkezdődött a Civaqua-program első ütemének kivitelezése,
jelentette be Papp László polgármester és Kósa
Lajos országgyűlési képviselő. A megépülő csatornán
keresztül akár 1200 liter/másodperc vízhozammal
érkezhet majd Debrecenbe a Tisza vize. A környezetvédelmi szempontok mellett a debreceni életminőségre is pozitív hatással lesz a beruházás. A város északi
részén, a Vezér utca környékén egy kisebb tározót
alakítanak ki, a város délebbi részén, a Tócóvölgyben
is lesz egy park egy tóval.

O MEGÚJÍTOTTÁK a Vénkerti Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola belső tereit. Barcsa Lajos
alpolgármester úgy fogalmazott: a Vénkert egy igazi
oktatási központ. Itt található a Dózsa György, a
Vénkerti és a Lilla Téri Általános Iskola, a Sinai Miklós
Utcai Óvoda, valamint a Debreceni Német Általános
Iskola is hamarosan megnyitja kapuit. A debreceni
városvezetés célja folyamatosan megújítani az infrastruktúrát, ahol a diákok tanulnak és a pedagógusok
tanítanak – tette hozzá Barcsa Lajos.
O ÚJABB NÉGY ÉVIG vezetheti a Debreceni Egyetemet Szilvássy Zoltán. A rektori kinevezést Áder János
köztársasági elnök adta át.

O AZ ÉV IPARI PARKJA 2021 díjat idén a debreceni Déli Gazdasági Övezet kapta. Az elismerést a
polgármester vette át a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA)
budapesti gálarendezvényén. Ahogy Papp László a
díjátadón felidézte: 2015 óta több mint hárommilliárd euró tőke érkezett a városba, és több mint tízezer
új munkahely jött létre Debrecenben.

O VÁLASZTÁS. Hajdú-Bihar mind a hat választókerületében a Fidesz–KDNP jelöltjei győztek. Továbbra is
Kósa Lajos, Pósán László, Tasó László, Vitányi István,
Bodó Sándor és Tiba István képviseli a parlamentben
a hajdú-bihariakat. A Fidesz–KDNP eredményváró
eseményén Papp László polgármester úgy fogalmazott: jó látni, hogy a debreceniek értékelik az országgyűlési képviselőik munkáját, s ígéretet tett arra,
hogy a következő négy évben is hasonlóan dinamikus
fejlődést mutat majd a város.

O ELISMERÉSEK. A város napján, április 11-én
idén is a Kölcsey Központban tartotta ünnepi ülését
a közgyűlés. A képviselő-testület díszpolgár címet
adományozott Bitskey István professzornak. Pro Urbedíjat vehetett át Balla József professzor, Gyurosovics
József megyei rendőrfőkapitány és Tamus István
grafikusművész. Mecénás-díjat kapott Szilágyi János
üzletember, aki 15 éve alapította meg a Debrecen
Tigers Baseball & Softball Clubot.
O ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAKAT vehettek át heten a
Debrecen Kultúrájáért Alapítványtól a város napján.
A díjazottak: Balogh Tamás Zoltán helytörténeti kutató, történész; Boros Norbert újságíró; Budai
Krisztián ütőhangszeres művész-tanár és Szabó Zsolt
basszusgitártanár; Durucskó Zsolt pedagógus; Lengyel
Emese PhD-hallgató, kulturális újságíró; Nagy Tamás
Imre dalszerző és zenész; Új Judit közművelődési
szakember.
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O AZ ORSZÁG ELSŐ Ronald McDonald Családközpontját Debrecenben adták át. Nappalival, konyhával, étkezővel, fürdővel és játszókuckókkal segíti a
gyerekeket és kísérőiket az elhúzódó kezelések közötti
kikapcsolódásban az új tér. Az eseményen Papp
László polgármester úgy fogalmazott: minden szülő
azért imádkozik, hogy gyermekét ne kelljen kórházban
ápolni, ám ha mégis szükség van erre, nem mindegy,
milyen környezet fogadja a gyerekeket. „Amikor ide
belép az ember, találkozik az empátiával, az elkötelezettséggel. Egy olyan környezet kell a gyógyulás
során, ami lelkileg, mentálisan is meg tudja erősíteni ezt a folyamatot” – emelte ki a polgármester.
Reményét fejezte ki, hogy a szépen megújított tér sok
gyermek számára jelent majd segítséget a gyógyulás
folyamatában.
O NAGYKÖVETEKET választott a Debreceni Szakképzési Centrum. A diákok egy éven keresztül fogják
segíteni szakmájuk és iskolájuk népszerűsítését
különböző, elsősorban pályaorientációs rendezvényeken, illetve a DSZC és intézményei közösségi oldalain.
Tirpák Zsolt kancellár a díjátadón úgy fogalmazott:
büszkék a diákokra, hiszen bebizonyították, hogy
képesek azonosulni elhatározásukkal, és közösségük
előtt bátran vállalják, hogy jó döntést hoztak, amikor
a szakképzést választották.

O UKRAJNÁBÓL menekült nő adott életet egy kislánynak Debrecenben. Széles Diána alpolgármester és
Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke meglátogatta a családot, és adományokat
is átadott.
O A LEGJOBBAK KÖZÖTT. Idén is csak egy vidéki
gimnázium van az országos top 10-ben. Ahogy tavaly,
a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a nyolcadik
helyen végzett az idei listán is, a 38. helyen a DE
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, a 71. helyen
az Ady Endre Gimnázium, a 81. helyen pedig a Tóth
Árpád Gimnázium.

O FENNTARTHATÓ Debrecen-díjat kapott egy újabb
cég. A Szinorg Universal Simonffy utcai telephelyén
lévő madárbarát kert volt az egyik érv, hogy a cég
kiérdemelte az elismerést. Balázs Ákos alpolgármester elmondta: a Zöld Munkacsoporttal új koncepciót
dolgoztak ki a Fenntartható Debrecen-díj pályázati
kiírásában. A tervek szerint így nem csak cégek és
vállalkozások, hanem intézmények és intézményekben
működő munkacsoportok is pályázhatnak. Emellett
terv a Fenntartható Debrecen-nagydíj megalapítása is.

O FELÚJÍTJÁK a debreceni Régi Városházát. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Papp László
polgármester. Mint elmondta: az épület első, központi
része energetikai felújításon 2014–15-ben már
átesett; akkor megújult a tetőszerkezet, kicserélték a
nyílászárókat, viszont belül érintetlen maradt. Utoljára
az 1960-as években történt belső felújítás.
A hátsó, Sas utca felőli szárny, az úgynevezett Orbánház és a főépület is teljes belső felújításon esik át;
előbbi külső felújítást is kap. Ez energetikai fejlesztés
is egyben: a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével hőszigetelés és nyílászárócsere is várható. A főépület belső felújítása kiterjed a Nagytanácsterem belső átalakítására is a bútorzatot lecserélik.
– A tervek a műemlékvédelem kontrollja mellett
készültek – hangsúlyozta Papp László.
O KIÍRTÁK A KÖZBESZERZÉST a Debreceni Főpályaudvar tervezésére. Ahogy Papp László hangsúlyozta: komplex fejlesztésről van szó, több közlekedési
ágat kell összefogni, a gyalogos-, a kerékpáros- és a
gépjárműforgalmat és a közösségi közlekedést (busz,
troli, villamos és vasút) kell összehangolni egy építészeti megoldás keretei között.
Megújul és bővül a Nagyállomás épülete, új parkolóházat alakítanak ki, mely P+R parkolóként működhet.
– Nagyon fontos elem, hogy nem egy nagy buszparkolót álmodunk meg a Petőfi térre, hanem egy
megfelelő kapacitású buszállomást, ahová folyamatosan érkeznek és ahonnan folyamatosan indulnak
a járművek. Ez a megoldás lehetővé teszi azt, hogy
reagáljunk a város elmúlt években bekövetkezett
változásaira; egy olyan kapacitású, egy olyan forgalmi
adottságokkal, lehetőségekkel bíró új főpályaudvart
fogunk létrehozni, amely már megfelel a város jelenlegi közlekedési igényeinek.
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kialakított kerékpárúton, továbbá az épülő kismacsi
kerékpárúton a nagymacsaiak is biztonságosan kerekezhetnek be a városba.

O ÚJ JÁTSZÓTERET építettek Nagymacson, a
Kastélykert utcán. Ahogy átadón Katona Erzsébet,
a városrész önkormányzati képviselője kiemelte, a
szülők kényelméről is gondoskodtak (padokkal), és
kerékpártárolót is kihelyeztek. Az eseményen Barcsa
Lajos alpolgármester felidézte, hogy a városban
90 szabványos játszótér van; ebből 11-et építettek az
elmúlt három évben, ötvenet pedig felújítottak – köztük a kismacsit is. A közelben zajlik a BMW-gyárnak is
helyet adó Észak-nyugati Gazdasági Övezet kialakítása. Mint Barcsa Lajos elmondta, az ún. BMW körbejáró utat a tervek szerint összekötik majd Nagymaccsal
egy bekötőúttal, és ennek része lesz egy elválasztott
kerékpárút is. Ezen, majd a BMW körbejáró út mentén

O 89 PARKOLÓHELY. Elkezdődött a zöld parkoló
építése a Tócóskertben. A beruházás eredményeként a területen hamarosan 89 autó számára lesz
parkolóhely. „A lakók régi kérése volt ez; figyelembe
vettük a tervezésnél mindenkinek a kérését, igényét”
– nyilatkozta Varga András önkormányzati képviselő. Mint mondta a parkolósávok között zöldfelületet
alakítanak ki, amelyre fasort telepítenek. Elültetnek
2700 alacsony cserjét, emellett 1100 négyzetméteren megújítják a gyepfelületet. Ahogy Balázs Ákos
alpolgármester összegezte: 100 ezer négyzetméteren
folynak majd a munkálatok a városrészben, és ebből
27 ezer négyzetméteren újítják meg a zöldterületet. 140 új fát, közel 4 ezer cserjét és 3 ezer évelő
növényt ültetnek majd.
O ÚJABB SZAKASZON, 430 méter hosszan kap aszfaltburkolatot a Bayk András-kert egyik legfontosabb
gyűjtőútja. A Felsőpércsi utca megépítése alapvető
feltétele annak, hogy a környékbeli utcák – majd
amikor a megfelelő útszélesség kiépül – rá tudjanak
csatlakozni. Ez a fejlesztés valamennyi, a környéken
élő embernek is segít, hiszen ez egy gyűjtőút, mindenki itt megy ki a 48-as főútra.

A nemzetközi kapcsolatokat erősíti az új debreceni klub
Útjára indult Debrecenben az International Friendship Club:
egy olyan közösség jött létre, amely platformot teremt a Debrecenbe költöző külföldieknek. Alapítói – a BMW-s családtagok, a
Nemzetközi Iskola és az EASY-Debrecen relokációs iroda – azzal
a céllal álmodták meg ezt a közösséget, hogy segítsék a nemzetközi beruházások kapcsán a városba költöző külföldieket az
eligazodásban, az integrálódásban, hogy otthonra találjanak
Debrecenben. Ez a folyamat nem
is olyan egyszerű, hiszen számos
új kihívással kell szembenézniük
az ide érkezőknek.
– Amikor a külföldiek hazánkba és azon belül Debrecenbe érkeznek, többféle segítségre
van szükségük a vízumügyintézéstől egészen a lakhatásig.
Mi ebben segítjük őket, útjukat
egyengetjük és támogatást nyújtunk számukra a teljes költözési,
áttelepülési folyamaton át – nyilatkozta az EASY-Debrecen cégvezetője, Pálffy Ildikó.
Mint mondta, egyre több külföldi cég települ a városba,
egyre nagyobb a külföldiek létszáma is Debrecenben, így
felmerült az az igény, miszerint számukra is fontos lenne egy
fórum, ahol tapasztalataikat megoszthatják, ismerkedhetnek
egymással, a helyiekkel, a helyi sajátosságokkal. Ugyanakkor a
klub nemcsak a külföldieknek szól, hanem a debrecenieknek

EASY
-Debrecen
Everything About Serving You

is: célja a közösségépítés, az egymás iránt való nyitottság erősítése, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, egymás megismerése,
támogatása.
Egyre gyakrabban előkerül egy viszonylag friss fogalom:
az expat olyan személy, aki ideiglenesen egy másik országban
él, esetünkben Debrecent választotta lakhelyéül. Van, aki csak
néhány hónapra érkezik, de a
legjellemzőbb a három-négy éves
tartózkodás.
A városba települők száma
meghaladta a 150 főt; a világ
minden pontjáról érkeznek
szakemberek: Németországból,
Törökországból, Indiából és
Kínából is.
Pálffy Ildikó szerint a járvány
is felerősítette az igényt a személyes kapcsolatok kiépítésére,
nagyon elkülönültek ugyanis a
városban élő külföldiek ebben
az időszakban, ez az új fórum, az
International Friendship Club pedig olyan lehetőség, ahol akár
új üzleti kapcsolatok is kötődhetnek.
Az EASY-Debrecen cégvezetője szólt arról is, hogy kezdeményezésükre egy új alapítvány indul el hamarosan, amely elsődleges célja egy International Welcome Center létrehozása, ami
információs pontként fog működni – így segítve a hosszabb
időre Debrecenbe települő munkavállalókat.

www.easy-debrecen.hu • www.easyhome.hu
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O JÓTÉKONYSÁGI BÉKEKONCERTET rendezett az
orosz-ukrán háború elszenvedőinek támogatására
a Debreceni Egyetem a várossal és az egyházakkal
közösen május 6-án. A koncert előtt már 25 millió forint gyűlt össze a cél érdekében, az összeg a
hangversenyen tett felajánlásoknak köszönhetően
tovább nőtt, de az adományokat továbbra is várják.
A számlaszámot itt találják: https://bekekoncert.
unideb.hu/#tamogatas

O NÖVEKEDÉSRE ÍTÉLVE. A Debreceni Regionális és
Innovációs Tudományos Technológiai Parkban 2019ben adták át a német Bürkle cég gépgyártó üzemét.
A cég azóta folyamatosan egyre nagyobb, egyre magasabban képzett és motivált csapatot épített fel, s
két újabb csarnokkal bővítette az üzemét. „A politikai
stabilitás, a logisztikai kapcsolatok, a szakképzett
munkaerő jelenléte, a közlekedési kapcsolatok (a májusban újrainduló München–Debrecen légi kapcsolat)
mind azt bizonyítják, hogy a Bürkle jó város mellett
tette le a voksát. Debrecen növekedésre van ítélve,

így a Bürkle is növekedésre van ítélve” – szögezte le
Papp László polgármester a gyár átadásán.
O TOP 30. Debrecen már az Európai Unió top 30
városa között van. Alig öt év alatt közel négyszeresére nőtt az ipari parkok összterülete Debrecenben.
A betelepülő cégek több ezer új munkahelyet hoztak
és hoznak létre. Az Európai Unióban mindössze 27
olyan város van, mely 1500 hektárnál nagyobb ipari
parki összterülettel rendelkezik, s immár Debrecen is
ezen városok között van. Az EDC Debrecen Város- és
Gazdaságfejlesztési Központ közlése szerint 1862
hektár ipari parki terület van Debrecenben, ezekből
565 hektár szabad. Ez a szám azért is megdöbbentő, mert alig öt éve 500 hektárnyi sem volt az ipari
parkok összterülete Debrecenben. Akkor kezdte meg
az önkormányzat a város új ipari parkjának, a Déli
Gazdasági Övezetnek a kialakítását a 47-es főút
mentén.
O KÖZÖSSÉGI KERTEK. Szezonnyitót tartottak a
Vénkerti Közösségi Kertben. A művelésre váró parcellákat a városrész képviselője, Barcsa Lajos alpolgármester adta át a kertészkedőknek, aki elmondta: két
további területen, az Újkertben és a Tócóskertben is
szeretnénk egy-egy ilyen közösségi kertet létrehozni. "Egyrészt biztosítjuk az emberek számára, hogy
egészséges élelmiszerhez juthassak saját kezük által,
másrészt pedig közösséget is építenek" – összegezte
az alpolgármester.
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Made In
Partium
Izgalmas kiállítási
anyag érkezik városunkba. A Partiumi Keresztény
Egyetem (PKE)
képzőművészeti
és grafika szakos
hallgatóinak
munkáiból nyílik
látványos tárlat
a Burgundia utcai
Partium Házban
május 26-án
16 órakor. A közel ötven, alap- és mesterszakos hallgatói vizsgamunka között láthatunk majd tervezőgrafikai, kiadványtervezési, animációs és konceptuálisabb,
autonóm jellegű alkotásokat is. Képünkön Rémán
Szilamér munkája.

O ÚJ VILÁG hajnalán – Tisza István címmel nyílt
meg az Országgyűlési Múzeum és a Déri Múzeum
közös kiállítása a Csokonai Irodalmi Laborban.
A 20. század egyik legfontosabb államférfiját bemutató tárlat anyaga korábban a fővárosban volt
látható. A kiállítást – melyet most debreceni vonatkozású tárgyakkal, dokumentumokkal egészítettek
ki – év végéig tekinthetik meg az érdeklődők.

Kortárs reflexiók
Öt ország (Csehország, Magyarország, Lengyelország,
Szlovákia, Románia) tizennégy fiatal művészének művei láthatók a Határeset című tárlaton a Modemben.
A kiállítók egy globalizált világban szocializálódott generáció tagjai, akiknek az életük legkülönbözőbb területeire elkerülhetetlenül hatást gyakorol a regionalitás.
Fontos kérdés, hogy ez mennyiben érinti az identitásukat is, s mindez hogyan tükröződik az alkotásaikban.
A kelet-közép-európai identitásra reflexáló alkotásokat
május 29-éig láthatja a közönség a Modemben.

Tíz nap zeneünnep
Hamarosan kezdődik az első Nemzetközi Kodály Verseny. Június 17. és 26. között három fordulóban a világ
legjobb fiatal vonósai mérik össze tudásukat Debrecenben a rangos nemzetközi zsűri előtt.
A hegedű, brácsa és cselló kategóriában kiírt versenyt hatalmas érdeklődés kísérte eddig is: 45 országból kerek 200 muzsikus jelentkezett rá – ez még egy
több évtizedes múltra tekintő versenynél is kiugróan
magas szám lenne. A videós előválogatót követően
48 fiatal szólista kapott meghívást a versenyre; ők
fogják először szólóban, majd zongorával, végül a
legjobbak a döntőben egy-egy versenyműben is
megmutatni tudásukat, a Kodály Filharmonikusok
szólistáiként.
A nemzetközi zsűri elnöke egy igazi legenda, a
85 éves Pauk György, a londoni Royal Academy of Music professzora, körülötte pedig a világ legrangosabb
intézményeinek tanárai foglalnak majd helyet: Baráti
Kristóf (hegedű, Budapest), Anne Shih (hegedű, Mainz),
Denis Severin (cselló, Genf, Bern), Wilfried Strehle (brácsa, Berlin), Szűcs Máté (brácsa, Genf), Várdai István
(cselló, Bécs), Quirine Viersen (cselló, Amszterdam) és
Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen főzeneigazgatója.
A verseny fordulói ingyenesen látogathatók: az
első két fordulónak június 18–22. között a Debreceni
Zenede ad otthont, a zenekari döntőkre pedig június
24–25-én a Kölcsey Központban kerül sor. A pontos
program elérhető lesz a verseny hivatalos honlapján:
www.kodalycompetition.com
Az ünnepélyes gálahangversenynek – a győztesek
részvételével – szintén a Kölcsey Központ ad otthont;
ennek műsorát az előző este teszik közzé a szervezők.
A nyitó- és gálakoncertre a Kölcsey Központ jegypénztárában, a debreceni Tourinform-irodában, online pedig
a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon válthatók belépők.

Lapozó
Olvasósarok és könyvcserepont nyílt a Kölcsey Központban: májustól a Kölcsey Központban is elérhető
a Libri-Bookline Lapozó installációja, benne több mint
200 könyvvel, mely szabadon olvasható, kölcsönözhető, cserélhető. Az olvasók itt leadhatják a már
elolvasott és épp nem használt könyveiket. Ezeket
mások elolvashatják a helyszínen, de ki is kölcsönözhetik őket. Arra is van mód, hogy megtartsák ezeket a
könyveket; ez esetben az
a szervezők kérése, hogy
egy-egy könyv leadásával
ők is járuljanak hozzá a
gyűjtőpont bővüléséhez.
Így teljesülhet a
program célja: az, hogy a
könyvek és a kultúra minél
több emberhez eljusson.
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(Debrecen,Hunyadi
Hunyadiutca
utca1-3;
1-3;telefon:
telefon:+36
+365252518
518400);
400);Tourinform
TourinformIroda
Iroda
(Debrecen,
(Debrecen,Piac
Piacu.u.20.,
20.,telefon:
telefon:+36
+362020450
4500506).
0506).Belépők
Belépőka koncertek
a koncertekelőtt
előtta helyszínen,
a helyszínen,valamint
valamintazazInterticket
Interticketországos
országoshálózatában
hálózatábanésés
a akodalyfilharmonia.jegy.hu
kodalyfilharmonia.jegy.huweboldalon
weboldalonisisválthatók!
válthatók!INFORMÁCIÓ:
INFORMÁCIÓ:kozonseg@kodalyfilharmonia.hu
kozonseg@kodalyfilharmonia.hu• •www.kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu

Produkciós
Produkciós
partnerünk:
partnerünk:

Támogatóink:
Támogatóink:

Partnereink:
Partnereink:

VISITDEBRECEN
VISITDEBRECEN
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BOGÁNYI
GERGELY
SOMOGYI-TÓTH
DÁNIEL

RÓZSA MIKLÓS

STAND UP FOR RÓZSA!
Debrecen, Kölcsey
Központ, Nagyterem
u

u 2022. május 27. 19:30

KORZÓ BÉRLET

2022. május 28. 19:30

NAPLÓ BÉRLET

u

Válogatás a háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklós szimfonikus műveiből
és filmzenéiből 21. századi stand-up interpretációban.
A Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus évadzáró koncertjei.
Közreműködik: Bősze Ádám – zenetörténész / Fejes Krisztina – zongoraművész /
Kodály Filharmonikusok Debrecen / Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft

Bővebb információ: kodalyfilharmonia.hu
Jegyvásárlás: Kölcsey Központ jegypénztára / Tourinform iroda Debrecen / kodalyfilharmonia.jegy.hu

BŐSZE ÁDÁM

FEJES KRISZTINA

SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL

20

FALATNYI BOLDOGSÁG
Minden macaron sugározzon
szeretet és boldogságot mind
külsejében, mind ízvilágában.
Ez a célja az alig néhány hete a
Piac utcán megnyílt The Macaron
Bites (magyarul: macaronfalatok) üzlet tulajdonosainak.
A hely valóban megkapó,
szeretetteljes légkört sugároz,
akárcsak a tulajdonosok, akik
a korábbi években saját maguk
és családjuk kedvtelésére és
megelégedésére készítették
a süteményeiket, ám – külföldről
hazatelepülve – úgy döntöttek,
hogy egy egész brandet építe-

nek cukrászati tudásukra. Párizsi
és budapesti cukrászmesterektől
lestek el fogásokat, amiket
a saját maguk tapasztalataival
egészítettek ki. Ettől válik igazán
egyedivé a The Macaron Bites
minden egyes habkönnyű süte-

ménye. Na és, persze, attól,
hogy míg más cukrászdákban
a macaron csak egy sütemény a
sok közül, itt az egyetlen és ezért
a legfontosabb. Az üzlet tulajdonosainak célja, hogy néhány hét
múlva már ne csak a Piac utcán
lehessen megvásárolni ezt a kedvelt csemegét, hanem lehetőség
lesz esküvőkre, születésnapokra,
névnapokra, babavárókra és céges rendezvényekre is a megrendelés, sőt 50 db-ot meghaladó
mennyiség esetén – internetes
rendelést követően – házhoz
szállítva is fogyaszthassuk.

THE MACARON BITES
Debrecen, Piac utca 43.
Telefon: +36 30 492 36 36
Nyitva: H.-V.: 8.00–20.00
Email:
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KIS NÁPOLY
Debrecenben
Olaszországban sok nápolyi pizzéria van, viszont mi
nem vagyunk egyik se. Magyarországon sok nápolyi
pizzéria van, viszont mi nem vagyunk egyik se.
Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi találtuk fel
a pizzát, de még csak az országba se mi hoztuk
be. Akkor hogy akarunk mi lenni a pizza?
Kezdhetném a készítésünk eljárásával, azzal, menynyire is vesszük mi komolyan a tészta érlelésének
kémiáját. Mert komolyan vesszük. Nem önámítás
az, mikor azt gondolom, jó úton vagyunk ahhoz,
hogy a legfinomabb pizzát adjuk sok-sok kilométeres körzetben; ez csupán magabiztosság.
De a lényeg nem ez, hanem a következő:
Mi vitt rá minket erre a „jó útra”?
Nem a Nápoly Pizzéria vagyunk, hanem a Kis
Nápoly. Képzelj el egy falut, virágzó, fényes, zöld
természettel! A falu szinte szabályos kör alakú, víz
szeparálja el a többi földtől. Itt élünk mi, készítő
mesterek.
Tudjuk jól, hogy emberek léteztek előttünk is,
mégis ez a saját kis új világunk. A világ örökségének részét, nápolyi pizzát készítünk itt, viszont

Visszanyúlunk a pizza gyökereihez, a nápolyi pizza
stílushoz, mégis a helyi és saját értékeinket legalább annyira fontosnak tartjuk, mint az alapokat.
Így hozunk létre mi egy kis Nápolyt, egy infúziót
köztünk és hagyományok között, egy saját helyet,
mely nem csupán újabb pizzéria, hanem egy
önálló entitás, melynek tradíció a vászna, de helyi
értékek a festéke... körülöttünk élőknek „A Pizza”.

semmi kényszer nincsen arra, hogy ott tegyük
le a pizzalapátot, ahol mások letették.

KIS NÁPOLY DEBRECEN
Debrecen, Piac utca 20.
Nyitva: H.-CS.: 09.00-22.00,
P.-Szo.: 09.00-23.00, V.: 09.00-21.00
https://instagram.com/kisnapoly
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FODRÁSZAT
a belváros szívében
Az országban egyedülálló
professzionális fodrászhálózat
kincsesládája található Debrecen
főterén, a „HEDGE HAIR 4
VÁROSHÁZA”. Az üzlet négy
éve ékesíti a polgármesteri
hivatal környékét, szolgáltatásai
között egyaránt férfi és női vendégeiket is kiszolgálják, maximális szakmai felkészültséggel
és profizmussal.
A debreceni kötődésű Hedge
Hair – Debrecenen kívül – jelen
van Budapesten és Nyíregyházán is. Összesen hat üzlettel és
egy akadémiával működünk a
hazai szépségiparban. A szalonmunkák mellett rengeteg kreatív
feladatokat látunk el, kereske-

delmi TV-csatornák folyamatos
közreműködői, divatfotózások
résztvevői vagyunk. Nemzetközi
szintű oktatásai anyagainkat pedig tanulók és végzett szakemberek is nagyra becsülik. A jótékonysági eseményeink országos
szinten elismertek, több millió
forinttal támogattunk rászoruló
alapítványokat.
A mester borbélyok és fodrászok / színspecialistáink munkáit a brand közösségi oldalain
találják a meglévő és leendő
vendégek.
Várjuk Önt is sok szeretettel
a Piac utca 20. szám alatt lévő
üzletünkben!

HEDGE HAIR
Debrecen, Piac utca 20.
Telefon: +36 30 997 9777
Nyitva: H.-P.: 9.00-19.00
Szo.: 9.00-15.00, V.: zárva
www.hedgehair.com
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Május 14–15.
Az állatok és növények hétvégéje
az Agórában.
O MINIMUM 4. Ez a debreceni zenekar nem több, de
nem is kevesebb, mint négy
főből áll: Vesza Mónika énekes,
Kovács István billentyűs, Szabó
Zsolt basszusgitáros és Budai
Krisztián ütős alkotják. A csapat
május 28-án a DESz24-ben ad
koncertet.

HÉTRŐL HÉTRE
MÁJUSBAN
Zesty Lingo angol bölcsi a Józsai
Közösségi Házban – hétfőnként
10 órától
Józsai néptánccsoport
foglalkozása a Józsai Közösségi
Házban – keddenként 17 és 18 óra
Hangbújócska zenebölcsi a
Józsai Közösségi Házban – szerdánként 10 órától
Mozdulj, Debrecen! Gerinctorna
a Józsai Közösségi Házban –
keddenként és csütörtökönként
15.30-tól
Szervezett séták a Nagyerdő
területén, találkozó a Kiss Erdő
Csárdánál – keddenként és csütörtökönként 16 órától
Mozdulj, Debrecen! Jóga a Józsai
Közösségi Házban – keddenként
és csütörtökönként 17 órától
MÁJUSBAN ÉS JÚNIUSBAN
Hangbújócska zenebölcsi a
Borsos-villában keddenként, a
Méliusz-könyvtárban keddenként
10.30-tól, a Homokkerti Közösségi
Házban szerdánként 9 órától.
Gitáros mókaóra a Borsos-villában csütörtökönként.
Tökmag Kuckó zenebölcsi a
Simonffy utcai Ifiházban – péntekenként 9.30-tól
Így tedd rá. Fejlesztő foglalkozás 3-tól 6 éves korig a Homokkerti Közösségi Házban – szombatonként 10 órától

O Május 14., szombat
Így dalol az erdő – interaktív madárbemutatóval egybekötött erdei
túra. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.
O Május 14., szombat
Pusztahang alkotótábor, 2022 a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 14., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Május 14., szombat, 10 óra
Tavaszi homokkerti garázsvásár a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Május 14., szombat, 10 óra
Bőrtarsoly készítése a Tímárházban.
O Május 14., szombat, 10.30
Az öreg halász és a nagyravágyó
felesége. Ákom-Bákom
Bábcsoport előadása a Méliuszkönyvtárban.
O Május 14., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fűfej. Játékos
foglalkozássorozat gyerekeknek az
Agórában.
O Május 14., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.
O Május 14., szombat, 14 óra
Kreatív szombat a Simonffy utcai
Ifiházban.
O Május 14., szombat, 16 óra
Nótaest a Délibáb Nótaegyesület
szervezésében a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.
O Május 14., szombat, 22 óra
Unexpected Frequencies-koncert a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 15., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.

O Május 15., vasárnap, 10 óra
Miénk itt a tér. A Vojtina Bábszínház programja a színházteremben és
a játszóteremben.
O Május 15., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Induljon a
szafari! Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Május 15., vasárnap, 11 óra
CSAK Design-vásár a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Május 15., vasárnap, 15 óra
Séta Holnemvárosban. Eltűnt piacok, régi mesterségek nyomában
– belvárosi séta Erdei Nóra idegenvezetővel a Déri Múzeumtól indulva.
O Május 15., vasárnap, 19 óra
Farkas Gábor zongoraestje a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Május 16., hétfő, 10 és 14 óra
Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben.
O Május 16., hétfő, 17.30 óra
Vida Ágnes babapszichológus
előadása a pozitív gyermeknevelésről a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O Május 17., kedd, 10 óra
Élményhangverseny,
koncertpedagógiai előadás az
általános iskolák alsósainak a Józsai
Közösségi Házban.
O Május 17., kedd, 10 és 14 óra
Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben.
O Május 17., kedd, 15 óra
Hűség, mindhalálig. Irodalmi délután az Újkerti Könyvtárban.
O Május 17., kedd, 16 óra
A 10 éves Élő Könyv – Élő Irodalom
Kiadó története. Beszélgetés a
kiadó történetéről Szilágyi Marcsi,
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a kiadó vezetőjével a Benedek Elek
Könyvtárban.

meglepetésvendégekkel a Homokkerti Közösségi Házban.

zenés vígjáték vetítése az Aquaticum
Termálfürdőben.

O Május 18., szerda, 10 és 14 óra
Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra: Szellőn
szökkelő. A Vojtina Bábszínház
előadása a Játszószínházban.

O Május 20., péntek, 19 óra
Magyarok, tinéktek szólok.
Koncert a Kodály Kórus közreműködésével a Debreceni Egyetem
Aulájában.

O Május 21., szombat, 19 óra
Szakaszhatár-koncert
a DESz24-ben.

O Május 18., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség a
Méliusz-könyvtárban.
O Május 18., szerda, 18 óra
Velünk élő opera. Beszélgetéssorozat a Csokonai Irodalmi Laborban.
O Május 18., szerda, 18.15
Illóolajok, aromaterápia. Toók Eszter előadása, bemutatóval az Újkerti
Közösségi Házban.
O Május 18., szerda, 19 óra
A szépíró olvas – irodalmi beszélgetéssorozat. Beszélgetés Závada
Péter költő, drámaíróval a Debreceni
Irodalom Házában.
O Május 19., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.
O Május 19., csütörtök, 10 és 14 óra
Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra: Szellőn
szökkelő. A Vojtina Bábszínház
előadása a Játszószínházban.
O Május 19., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Zakariás
és Malakiás próféták könyvei.
Tokics Imre előadása a Méliuszkönyvtárban.
O Május 19., csütörtök, 18 óra
Csokonai köztér. A Csokonai Ifjúsági Program foglalkozása a Csokonai
Irodalmi Laborban.
O Május 20., péntek, 10 és 14 óra
Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30 és 11 óra: Szellőn
szökkelő. A Vojtina Bábszínház
előadása a Játszószínházban.

O Május 20., péntek, 20 óra
Bagossy Brothers Company a Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 21., szombat
Alkoss a természetben az erdő
kincseiből! – kézműves foglalkozás.
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Május 21., szombat
Retro Torony a Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 22., vasárnap
Hagyományőrző családi délután
– Moldvai nap a Simonffy utcai
Ifiházban.

O Május 21., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2.
szám alatt.

O Május 22., vasárnap, 10 óra
Szerencsés János, avagy az ördög
három arany hajszála. A Vojtina
Bábszínház előadása a színházteremben.

O Május 21., szombat
Déri-nap. Előadások, harcművészeti bemutató és tárlatvezetés a Déri
Múzeumban.

O Május 22., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Vonzó kísérletek. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Május 21., szombat, 9 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2.
szám alatt.

O Május 23., hétfő, 10 és 14 óra
A csúnya kislány. A Vojtina Bábszínház kamarajátéka a Játszószínházban.

O Május 21., szombat, 10 óra
Drámapedagógiai műhely a nők
elleni erőszak tematizálására a
középiskolai korosztállyal dolgozó
pedagógusoknak a Csokonai Irodalmi
Laborban.
O Május 21., szombat, 10 óra
Ékszerkészítés a Tímárházban.
O Május 21., szombat, 10 óra
Kreatív szombat. Gyermeknapi
meglepetések készítése gyöngyös
technikákkal a Józsai Közösségi Házban.
O Május 21., szombat, 10.30
Gyermeknapi foglalkozás az Újkerti
Könyvtárban.
O Május 21., szombat, 11 óra
Szerintem mindenki legyen kufli!
Író-olvasó találkozó Dániel Andrással a Méliusz-könyvtárban.
O Május 21., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.

O Május 20., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Május 21., szombat, 16 óra
Nótaest a Délibáb Nótaegyesület
szervezésében a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.

O Május 20., péntek, 17 óra
Komolyra fordítva. Zenés délután

O Május 21., szombat, 19 óra
Moziest – Dirty dancing romantikus

O Május 24., kedd, 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a színházteremben. 10 és
14 óra: A csúnya kislány. A Vojtina
Bábszínház kamarajátéka a Játszószínházban.
O Május 24., kedd, 19 óra
Tavaszi hangulatok. A Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar tanárainak hangversenye a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Május 25., szerda, 10 óra
Gyermekrajz-verseny és -kiállítás a
Józsa Közösségi Házban.
O Május 25., szerda, 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a színházteremben. 10 és
14 óra: A csúnya kislány. A Vojtina
Bábszínház kamarajátéka a Játszószínházban.
O Május 25., szerda, 16 óra
Reflexiók. Kiállítás a Nyíregyházi
Egyetem Vizuális Kultúra Intézet
hallgatóinak alkotásaiból a Borsosvillában.
O Május 25., szerda, 16.30
Tatár Éva Újságírók a
művészetek vonzásában című
könyvének bemutatója a DABszékházban.
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O Május 25., szerda, 17 óra
Porkoláb Gyöngyi (társadalmi-kulturális mediátor, produkciós vezető, a
CSAK Design kör alapítója) rendhagyó tárlatvezetése az Elefántfogó
című időszaki kiállításban a Debreceni Irodalom Házában.
O Május 25., szerda, 18.15
Légy jelen az életedben! – Tudatosság, aktív figyelem – előadás,
beszélgetés Kövesi Péter tradicionális
reikimesterrel az Újkerti Közösségi
Házban.
O Május 26., csütörtök, 10 óra
Galagonya zenebölcsi az Újkerti
Közösségi Házban.
O Május 26., csütörtök, 13 és 14 óra
Nyárköszöntő koncertpedagógiai
előadások a Borsos-villában.
O Május 26., csütörtök, 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a színházteremben.
O Május 26., csütörtök, 17 óra
A tárgyak lázadása. Szimultán tárlatvezetés az egyediLEG című kiállításban és júniusban további érdekes
tárlatvezetések a Déri Múzeumban.
O Május 26., csütörtök, 17 óra
A Tájoló Tűzzománc Szakkör évadzáró kiállítása az Újkerti Közösségi
Házban.
O Május 26., csütörtök, 19 óra
Flandriából fúj a szél. Az ALL-IN
Debrecen programja a Református
Nagytemplomban.
O Május 27–28.
Debrecen Drive a Nagyerdőn.
O Május 27., péntek
Gyermeknapi program a Tímárházban.
O Május 27., péntek, 10 és 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a Színházteremben. 10 óra:
Babusgató. A Vojtina Bábszínház
programja a Játszószínházban.
O Május 27., péntek,
Régészet napja a Déri Múzeumban.
10 és 14 óra: Ásatáslátogatás. 16.30
Hajdú Zsigmond tárlatvezetése a
Csillagos ég lakói című régészeti
kiállításban.
O Május 27., péntek, 14 óra
Közösségi nap – DEMKIgyermeknap az Aquamanókkal az
Újkerti dombon.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Május 27., péntek, 15 óra
Legyen mindig gyermeknap! Családi délután a Borsos-villa előtti közösségi téren.

O Május 28., szombat, 15 óra
Szíp kerekek, forogjatok! Pünkösdi
motolla a Homokkerti Közösségi
Házban.

O Május 27., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszkönyvtárban.

O Május 28., szombat, 19 óra
Minimum 4 koncert a DESz24-ben.

O Május 27., péntek, 19 óra
Olasz est a Simonffy utcai Ifiházban.
O Május 27., péntek, 19.30
Stand up for Rózsa. A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus koncertje a Kölcsey Központban.
O Május 27., péntek, 19.30
46. Éjféli koncert. A Zeneművészeti
Kar hagyományos koncertje a Lisztteremben.
O Május 28–29.
Gyermeknapi hétvége az Agórában.
O Május 28–29.
Aquaticum gyermeknapi hétvége
az Aquaticum Debrecen Strandon.
O Május 28., szombat
A Muzsikáló Egészség Alapítvány
Alapfokú Művészeti Iskola kiállítása a Méliusz-könyvtárban.
O Május 28., szombat
Régészet napja a Déri Múzeumban.
10 óra: Ásatáslátogatás. 11 óra: Hajdú
Zsigmond tárlatvezetése a Csillagos
ég lakói című régészeti kiállításban.
O Május 28., szombat, 9 óra
Vasutas és városrészi gyermeknap
a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 28., szombat, 19.30
Stand up for Rózsa. A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus koncertje a Kölcsey Központban.
O Május 29., vasárnap
Gyermeknap Hármashegyalján. A
Zsuzsi Erdei Vasút programja.
O Május 29., vasárnap, 10 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a színházteremben. 10 óra:
Babusgató. A Vojtina Bábszínház
programja a Játszószínházban.
O Május 29., vasárnap, 17 óra
Debreceni Egyetem Könnyűzenei
Intézet szemeszterzáró gálakoncertje a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Május 30., hétfő, 10 óra
Minikiállítás – könyvajánlóval a
Méliusz-könyvtárban. Téma a magyar
klasszikus zene napja.
O Május 30., hétfő, 13 és 14 óra
Nyárköszöntő koncertpedagógiai
előadások a Borsos-villában.
O Május 30., hétfő, 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a színházteremben.
O Május 30., hétfő, 19 óra
Orvos-Tóth Noémi előadása a Lovardában.

O Május 28., szombat, 9 óra
DEMKI-gyermeknap az
Aquamanókkal a Simonffy utcai
Ifiházban.

O Május 30., hétfő, 19 óra
Hangok a fejemben. Somogyi András önálló estje a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.

O Május 28., szombat, 10 óra
Textilbaba készítése a
Tímárházban.

O Május 31., kedd, 14 óra
Trianon 100 – megyei történelmi
vetélkedő 7., 8. osztályosoknak a
Józsai Közösségi Házban.

O Május 28., szombat, 10 óra
Családi gyermeknap a Nagymacsi
Közösségi Házban.
O Május 28., szombat, 10 óra
DEMKI – Homokkerti Gyermeknap
az Aquamanókkal a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Május 28., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.

O Május 31., kedd, 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a Színházteremben.
9.30, 11 és 14 óra: Szíp kerekek,
forogjatok! Pünkösdikirály- és
pünkösdikirálylány-választás a
Vojtina Bábszínház Játszószínházában.
O Május 31., kedd, 19 óra
ArTRIUM-koncert. A Bartók Rádió
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tavaszi kortárszenei sorozatának
koncertje a Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Június 1., szerda, 14 óra
Nagy Imre Társaság – filmvetítéssel egybekötött megemlékezés a
trianoni békediktátumról a Méliuszkönyvtárban.
O Június 1., szerda, 18 óra
Horváth Zsolt orgonahangversenye
a Debreceni Református Kistemplomban.
O Június 1., szerda, 19 óra
A szépíró olvas – irodalmi beszélgetéssorozat. Beszélgetés Kiss Tibor
Noé íróval a Debreceni Irodalom
Házában.
O Június 2., csütörtök, 16 óra
Író-olvasó találkozó Háy Jánossal a
Méliusz-könyvtárban.
O Június 3., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti Könyvtárban.
O Június 3., péntek, 17 óra
Nemzeti összetartozás napja. Koncert és hagyományőrző kézműves
műhely a Borsos-villa előtti közösségi
téren.
O Június 4., szombat
Környezetvédelem, avagy túra a
fenntarthatóság jegyében. A Zsuzsi
Erdei Vasút programja.
O Június 4., szombat, 10 óra
Aquamanó Party a DEMKI szervezésében a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Június 4., szombat, 10.30
Pünkösdi mese: interaktív gyermekfoglalkozás az Újkerti Könyvtárban.
O Június 4., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.
O Június 4., szombat, 16 óra
A világ igaza. Emlékműsor a Karády
Katalin tiszteletére a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Június 4., szombat, 15 óra
Séta Holnemvárosban. A Piac utca
régen és most – belvárosi séta Erdei
Nóra idegenvezetővel a Déri Múzeumtól indulva.
O Június 5., vasárnap
Ki lesz Hármashegyalja pünkösdi

királya és királynéja? A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.
O Június 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Távcsővel a
kézben. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Június 5–6., 13.30
Pünkösdi sokadalom – Aqua Manó
Party és Aqua Fitness az Aquaticum
Debrecen Strandon.
O Június 7., kedd, 16 óra
Kiállítás Ürge László Kinder-figuragyűjteményéből a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.
O Június 7., kedd, 17 óra
Ókori Egyiptom Klub a Méliuszkönyvtárban.
O Június 7., kedd, 17 óra
Gyöngyből álmodott világ. Weisz
Edit kiállítása a Benedek Elek Könyvtárban. Megtekinthető július 3-áig.
O Június 8–12.
Debreceni Ünnepi Könyvhét a Csapó utcai sétálóövezetben.
O Június 8., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a
Méliusz-könyvtárban.
O Június 8., szerda, 16.30
Titkokat rejtő templomok az ÉszakAlföldön. Sipos László műemlékvédő,
Forster-érmes műemlékfotós előadása a DAB-székházban.
O Június 8., szerda, 18.15
Szeretet – szerelem – család.
Vágyálom vagy megteremthető?
Előadás, beszélgetés Csikai Erzsébet
orvos-természetgyógyásszal az Újkerti Közösségi Házban.
O Június 9., csütörtök
Csendes csütörtök a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Június 9., csütörtök, 15 óra
Aktív Életért Klub a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O Június 10., péntek, 17 óra
A cívisváros régészeti öröksége –
Templomok a Nagytemplom alatt.
D. Szabó László régész vetített képes
előadása a Déri Múzeumban.
O Június 11., szombat
Alkoss velünk Hármashegyalján!
– kézműves foglalkozás és erdei
mozi – régi magyar filmek vetítése.
A Zsuzsi Erdei Vasút programjai.

O A FÜRDŐZNI VÁGYÓK május 20án már csobbanhatnak az Aquaticum
Debrecen Strandon. 15 medencében
5700 négyzetméternyi hűsítő vízfelület várja a közönséget, emellett
csúszdák, gyerekvilág, vízi attrakciók,
sportzóna, különféle rendezvények
és animációs programok garantálják a felejthetetlen szórakozást.
Ahogyan tavaly, idén is meghívta az
önkormányzat az összes végzőst egy
egész napos ingyenes pancsolásra,
így ismét több száz fiatal csobbanhat
a debreceni strandon.
O Június 11., szombat, 10 óra
Nyárindító vízi élmények – Aqua
Manó Party és Aqua Fitness az
Aquaticum Debrecen Strandon.
O Június 11–12., 10.30
Tradicionális reiki I. Kövesi Péter
spirituális író, reikimester vezetésével
a Harmóniaházban.
O Június 11., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Pörgős szombat.
Játékos foglalkozássorozat gyerekeknek az Agórában. 11 és 13 óra: Családi foglalkozás a DigITérben.
O Június 11., szombat, 16 óra
Trianoni helytörténeti séta Váradi
Katalin történésszel az Új világ hajnalán – Tisza István című időszaki
kiállításhoz kapcsolódóan a Déri
Múzeumban.
O Június 12., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.
O Június 12., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Talajgyakorlat. Ismeretterjesztő programsorozat
az Agórában.
O Június 12., vasárnap, 13.30
Nyárindító vízi élmények – Aqua
Manó Party és Aqua Fitness az
Aquaticum Debrecen Strandon.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O Június 13., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi
Házban.

O Június 17., péntek, 20.30
Rakonczai Piano a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 15., szerda, 14 óra
Nagy Imre Társaság – Megemlékezés Nagy Imre miniszterelnök és
mártírtársai kivégzésének 64., és
újratemetésének 33. évfordulójáról a
Méliusz-könyvtárban.

O Június 18., szombat
Piknikezzünk együtt! A Zsuzsi Erdei
Vasút programja.

O Június 15., szerda, 18.15
Problémafeldolgozás – szelíd kommunikáció. Előadás, beszélgetés
Domokiné Tóth Mária tradicionális
reikimesterrel az Újkerti Közösségi
Házban.
O Június 15., szerda, 19 óra
A szépíró olvas – irodalmi beszélgetéssorozat. Beszélgetés Szilasi László
író, irodalomtörténésszel a Debreceni
Irodalom Házában.
O Június 15., szerda, 21 óra
Tanévzáró party a Nagyerdei Víztoronyban.
O Június 16., csütörtök, 17 óra
Valami népi. Grecsó Krisztián
könyvbemutatója az Újkerti Könyvtárban.
O Június 16., csütörtök
Heavy Brains, The Crams, Árnyéknyúl a Nagyerdei Víztoronyban.
O Június 17., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások az István Úti Könyvtárban.
O Június 17., péntek, 19.30
A Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei
Verseny nyitókoncertje a Debreceni
Egyetem Aulájában.

O Június 18., szombat
Forest Bump a Nagyerdei Víztoronyban.
O Június 18., szombat, 10 óra
Indul a Vakáció! Sulizáró csobbanás
az Aqua Manó Partyval az Aquaticum
Debrecen Strandon. 13 óra:
Csillámos testfestés és kreatív
foglalkozás.
19 óra: Éjszakai fürdőzés.
O Június 18., szombat, 10 óra
Varrjunk a szabadban.
Kreatív szombat a Borsos-villa előtti
közösségi téren.
O Június 18., szombat, 10.30
Vakációváró interaktív gyermekfoglalkozás az Újkerti
Könyvtárban.
O Június 19., vasárnap
Nyári veteránalkatrész-börze és
-kiállítás a Monostorpályi út 37. szám
alatt.
O Június 19., vasárnap, 10 óra
Itt a vége! A Vojtina Bábszínház
évadzáró eseménye a Nagytemplom
mögötti Emlékkertben.
O Június 19., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív
foglalkozás az Aquaticum Debrecen
Strandon. 13.30: Indul a Vakáció!
Sulizáró csobbanás az Aqua Manó
Partyval.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Luc Maes: Corpus Vocalefotókiállítás a Nagyerdei Víztoronyban. Az ALL-IN Debrecen
programja – május 22-éig.
Art Fókusz – Virágzó világok.
Józsa Poppea festőművész kiállítása az Újkerti Közösségi Házban
– május 24-éig.
In Memoriam Borbély Szilárd.
Időszaki kiállítás Tamus István
grafikáiból a Debreceni Irodalom
Házában – május 29-éig.
Kirak’Art kiállítás – Virágzó vonások. Bajer Fanni képzőművész
kiállítása a Dr. Relax Cipőszalon
kirakatában – május 31-éig.
A szeretet esszenciái. Paverpolkiállítás a Homokkerti Közösségi
Házban – május 31-éig.
Flandria az étlapon – Történeti
és modern szakácskönyvek
kiállítása a Belga étteremben. Az
ALL-IN Debrecen programja – május 31-éig.
Deák Kázmér karikaturista kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában – június 3-áig.
Holnemváros. A Déri Múzeum és
a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ közös kiállítása a
Modemben – június 5-éig.
Fundamentum. Szax Olivér
festőművész kiállítása a Bényi
Galériában – június 9-éig.
Elefántfogó. Időszaki kiállítás
Grela Alexandra alkotásaiból a
Debreceni Irodalom Házában –
július 3-áig.
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Bor, mámor, Diószeg
Bihardiószegen rendezik meg május 28-án – Debrecen város támogatásával – a Bakator Bor- és
Gasztrofesztivált, melynek a gyönyörű Zichy-kastély kertje ad helyszínt. A bihari Érmellék borászati
központja Bihardiószeg: ma az érmelléki borvidék
bihari részének 250 hektárnyi szőlőterületéből 80
hektárt a településen művelnek. A Debrecentől
alig harminc kilométerre, a magyar–román határ
túloldalán található dombokkal, szőlőskertekkel
és borospincékkel tarkított vidéken a borászkodás
a 19. század második felében élte aranykorát: gróf
Zichy Ferenc mintaszőlészetet és -borászatot hozott létre az uradalmi központban, illetve 1870-ben
– a Zichy család közbenjárásának köszönhetően
– az állam Bihardiószegen alapította meg az ország
első borászati szakiskoláját, a vincellérképezdét is.
A borvidék egykori és mai zászlósbora a Bakator;
minden mai Kárpát-medencei termelője bemutatja
a fesztiválon a saját Bakatorát a Szerémségtől a
Somló-hegyig. A Bakatorok mellett a bihari Érmellék közel 20 borászatának válogatott borait is
kóstolhatók majd: többek között királyleánykák és
muskotályok, rizlingek és kékfrankosok.
O Június 20–24.
Hagyományőrző néptánctábor a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Június 21., kedd, 10 óra
Kreatív nyár – kézműves
foglalkozás a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O Június 21., kedd, 16 óra
Slágerdélután az anzX zenekarral
az Újkerti Közösségi Házban.
O Június 22., szerda, 10.30
Nyárfaló. Szünidei családi matiné
mesével, játékkal, papírszínházzal
és kreatív sarokkal a Méliuszkönyvtárban.
O Június 22., szerda, 18.15
Önelfogadás – elfogadás. Előadás,
beszélgetés Kövesi Péter spirituális
tanító-íróval az Újkerti Közösségi
Házban.
O Június 23., csütörtök, 10.30
Nyári társasjátékklub családoknak
a Méliusz-könyvtárban.
O Június 23., csütörtök, 11 óra
Szent Iván-éj az István Úti Könyvtárban.
O Június 23., csütörtök
Csendes Csütörtök: The Pontiac
akusztik a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 25., szombat
Egészséges életmód természetesen
– egészségnap Hármashegyalján
és Szentivánéji-túra. A Zsuzsi Erdei
Vasút programjai.
O Június 25., szombat, 10 óra
Tengerészek napja – Aqua Manó
Party és Aqua Fitness az Aquaticum
Debrecen Strandon. 13 óra: Csillámos
testfestés és kreatív foglalkozás.
O Június 25., szombat, 16 óra
Rocksuli-gála a Nagyerdei Víztoronyban.
O Június 25., szombat
Múzeumok Éjszakája a Déri Múzeumban, a Déri téren és Medgyessy
Ferenc-emlékkiállítás és Debreceni
Irodalom Házában.
O Június 26., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.
O Június 26., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív
foglalkozás az Aquaticum Debrecen
Strandon. 13.30: Tengerészek napja
– Aqua Manó Party és Aqua Fitness.
O Június 26., vasárnap, 19 óra
A Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei
Verseny gálakoncertje a Kölcsey
Központ nagytermében.

O Június 29., szerda, 18 óra
Életreform évadzáró. Batyus szeretetvendégség az Újkerti Közösségi
Házban.
O Június 30., csütörtök
Csendes csütörtök a Nagyerdei
Víztoronyban.

Sport a stadionnál
Nordic Walking Találkozó és
Verseny helyszíne lesz május
21-22-én a Nagyerdei Stadion
északi rendezvénytere: a sportolók mellett a szervezők várnak
mindenkit, aki szívesen megismerkedne közelebbről ezzel
az egyre népszerűbb sporttal.
A szervezők nemcsak a nordic
walking szerelmeseinek kínálnak
elfoglaltságot, hanem családi és
művészeti programoknak is helye
lesz a rendezvényen.

Bolgár festő tárlata
Prodanov Vaszil kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Karának épületében, a Nagyerdei
körút 82. szám alatt. A tárlat június 15-ig látogatható, 8 és 20 óra
között.

30

Uszony nélkül is hasít a vízben Senánszky Petra
Ismét a Debrecen Sportuszoda
adott otthont a magyar bajnoki
küzdelmeknek, mely sztárúszóink
számára egyben válogató volt a
június második felében a fővárosi
Duna Arénában rendezendő világbajnokságra.
A 124. Úszó Országos Bajnokságon a házigazda debreceniek
negyedik, hatodik és hetedik
helyezésekkel gazdagodtak: Gál
Kincső, a Debreceni SportcentrumSportiskola 19 esztendős fiatalja
három számban is kiharcolta a
nyolcas döntőben való szereplés jogát, s a hajdúságiak közül
Holoda Péter is érintett volt a
finálékban, ám az igazi sikert az
uszonyát „ledobó”, s ezúttal a hagyományos szakágban versenyző
Senánszky Petra érte el.
A Debreceni SportcentrumSportiskola klasszisa az 50 méter
gyorson nem talált legyőzőre.
Magyar bajnoki címet nyert, így

Ezúttal a hagyományos szakágban versenyzett Senánszky Petra
(Fotó: www.debrecenisportcentrum.hu)


„kiúszott a világbajnokságra” –
mármint a tradicionális úszás
vébéjén, hiszen eddig az uszonyosoknál tucatszámra gyűjtötte az
aranyérmeket, világrekordokat.
Most úgy döntött, július közepén a
nem olimpiai sportágak világjátékán, az egyesült államokbeli
Birminghamben még megvédené
elsőségét, utána azonban a 2024es párizsi olimpia hagyományos

úszóversenyére koncentrál; az
ottani szereplés kivívása a legfőbb
célkitűzése.
Ehhez első lépés, hogy ott lehet
a sportág idei világbajnokságán,
ahol – egyetlen debreceniként – az
50 méteres sprintszámban, illetve
a 4x100 m gyorsváltóban számít a
DSC-SI versenyzőjének szereplésére Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.
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Maradt az NB I-ben a Loki
Amikor e sorok az olvasó kezébe
kerülnek, már pontosan tudjuk,
hányadik helyen végzett a Loki – a
klub és szurkolói számára a nagy
kérdés azonban már szerencsére hamarabb eldőlt. Nem kellett
az utolsó pillanatig izgulni, hogy
visszatérő újoncként ki tudja-e
harcolni az NB I-ben való további
szereplés jogát a DVSC. Sikerült.
S valóban ez volt a futballszezon
eredeti, s legfontosabb feladata a
debreceni klub számára. A célkitűzés teljesítve, ha nem is izgalmak
és morgolódás nélkül, végül a
középmezőnyben végzett a csapat,
s készülhet az új idényre.
Elégedettek lehetünk-e? A
számadáskor készülő mérleg
szurkolóként és szakvezetőként
egyaránt kettős lehet. A drukker
érthetően mindig a győzelemben
reménykedik, így aztán a középmezőny, az ötven százalék alatti
teljesítmény aligha tölti el örömmel. Többre vágyunk.

Nézzük, melyek a 2021/22-es
idény tényszerű adatai:
O Itthon 5 győzelem, 6 döntetlen
és 5 vereség, 24-23-as gólkülönbség. Ezzel aligha lehet dicsekedni.
Sok volt a „késői ébredés”, az elpackázott meccsnyerési lehetőség,
igencsak ingadozó volt a mérkőzés
közbeni, és a fordulók sorozatát
követő forma.
O Idegenben negatív lett a Loki
mérlege. Vendégként is sok gólt
kapott az együttes, ráadásul idegenben a lőtt gólok átlaga is alig
haladta meg az 1 találatot, ezzel
pedig nehéz mérkőzést nyerni.
O Ha már a nehézségekről
szólunk, illik megemlíteni, hogy
a szakma milyen gondokkal
küszködött az év során: – nagy
mozgás volt a kispadon, hiszen a
szezont Huszti Szabolcs és Toldi
Gábor kezdte, majd őszi távozásuk
után ideiglenesen Jeremiás Gergő
és Dombi Tibor irányított, s ezután
érkezett érkezett Joan Carrillo;

Fotó: dvsc.hu

– rengeteg volt a sérült, hosszú
kihagyásra, műtétre kényszerülő
futballista, a stabil keret szinte sohasem állt össze. Csapatnyi játékos hiányzott a bevethető focisták
közül egy-egy időszakban.
Rövid pihenő következik most, a
vezetők számára pedig a csapatszervezés időszaka. A debreceni
kötődésű játékosok megtartása,
a hazai fiatalok beépítése mellett
egyértelmű, hogy a biztonságos
szezonhoz, az előrelépéshez új
arcok is kellenek. A kapus posztot
leszámítva valamennyi pozícióba.
De nem minden áron, hiszen ez az
idény is igazolta, hogy nem minden
érkező váltotta be a reményeket…

Vissza a dobogóra
Tizenegy esztendő után nyer újra
bajnoki érmet Debrecen kedvenc
kézilabdacsapata.
2011. május 14-én, a Győri Audi
ETO KC elleni bajnoki döntő debreceni visszavágóján vált hivatalossá,
hogy a Loki női kézisei – megismételve egy évvel korábbi teljesítményüket – ezüstérmesként zárják a
pontvadászatot. Akkor állt utoljára
dobogón a debreceni csapat.
Ám 2022 májusában vége
szakadt a hosszúra nyúlt hiányzás-

nak, mert – az Alba Fehérvár elleni
idegenbeli győzelemnek köszönhetően – már három fordulóval a
vége előtt biztossá vált: bronzérmet szerez a DVSC Schaeffler.
Hosszú és küzdelmes volt a
magyar elitbe visszavezető út,
hiszen a két dicső évet gazdasági
összeomlás követte. Az „ezüstcsapat” szétszéledt, és a debreceni
önkormányzat hathatós segítsége
kellett ahhoz, hogy a nagy múltú
klub egyáltalán talpon tudjon maradni. A felfelé vezető úton Ábrók
Zsolt ügyvezetői
munkásságával tudott
elindulni a klub, amely
egy 2017-es Magyar
Kupa-bronzéremmel
már jelezte, merre
tart. A 2019/2020-as
szezonban már az
EHF-kupa csoportkörébe is eljutott a
csapat, majd tavaly

ezüstérmes lett a Magyar Kupában. És elkövetkezett az idei
szezon, melynek végén újra érdekeltek lesznek az éremosztásban
a lokisták. Május 20-án – csakúgy
mint 11 évvel ezelőtt – most is a
Hódosban – és most is a győriek
elleni meccs után – vehetik át a
játékosok és a vezetőség tagjai a
jól megérdemelt medálokat.
S hogy miért? Mert sikerült
összeállítani egy olyan keretet,
amelyben közel azonos erősségű
játékosok tudtak pályára lépni
csereként is. A jó közösséget
alkotó gárda mentálisan is nagyon
erősnek bizonyult, háromszor sikerült egy, kétszer pedig két góllal
mérkőzést nyerni.
A nagy riválisait oda-vissza legyőző Loki harmadik helyezésének
jogosságát senki nem vitathatja. A
cél ezután nem is lehet más, mint
megőrizni a tagságot a legjobbak
között!
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Sportprogramok
FUTSAL
Férfi NB I, felsőház
Május 16., hétfő: DEAC–Haladás (18.30) és MVFC
Berettyóújfalu–Veszprém (19 óra)
Május 23., hétfő: Veszprém–DEAC és Újpest–MVFC
Berettyó
Ezt követően alakul ki a felsőházi végeredmény,
s tisztázódik, melyik két klub csatázhat a bajnoki
aranyéremért, illetve melyik két csapat vehet részt
a bronzéremért zajló párharcban.

NB III
Május 15., vasárnap: DEAC–Tállya, Hajdúszoboszló–Kazincbarcika és Kisvárda II–DVSC II (mind 17
órától)
Május 22., vasárnap: DVSC II–Eger (17), Békéscsaba II–Hajdúszoboszló (11) és Sényő–DEAC (17)
Május 29., vasárnap: DEAC–Salgótarján, DVSC II–
Tiszaújváros és Hajdúszoboszló–Tiszafüred (mind
17 órától)
Fotó: dvsc.hu

LABDARÚGÁS
NB I
Május 14., szombat: MTK–DVSC

Színesfémet hozna haza Brazíliából
a debreceni teniszező
Esélyesként utazhat a 24. Nyári Siketlimpiára Máthé
Gábor, a DEAC teniszezője. Kilenc esztendeje, 2013ban, Szófiában már aranyérmes volt az ötkarikás
megméretésen.
A Siketlimpia- és Európa-bajnok Máthé Gábor
egyedüli magyar teniszezőként indul a nagyszabású tornán. Az eseményre tavaly decemberben
került volna sor, ám a koronavírus-járvány alakulása akkor nem tette lehetővé a megrendezést. S
bár a helyszín, Caxias do Sul rendezési megbízása
többször is vitákra adott okot, végül mégis a brazil
város fogadja a világ valamennyi pontjáról érkező
sportolókat.
A debreceni teniszező felkészítését 2021
januárjában vállalta el a korábbi páros Grand
Slam-győztes Temesvári Andrea, aki az elvégzett
közös munkára alapozva érmet vár tanítványától.
A DEAC játékosa a hazai
mezőnyben ép társaival
is eredményesen felveszi
a versenyt; rendszeres indulója a magyar bajnokságoknak, és első osztályú tornáknak. Párosban
korábban magyar bajnoki
címet is nyert Szatmári
Adrián oldalán.
S bár a hallássérültek teniszmeccsei nem
sokban különböznek a
hallókétól, azért Temesvári Andreának is szüksége volt némi időre ahhoz,

hogy összeszokjon játékosával, s különösen annak
speciális helyzetével. A siketlimpiára való felkészülés pedig csak tovább nehezítette a gyakorlások
alatti kommunikációt, hiszen a hallássérültek ötkarikás játékán nem lehet hallókészüléket viselni, amely
eddig nagyban megkönnyítette a mester és tanítványa közötti gondolatcserét. Az utóbbi hónapokban
azonban ezt a segédeszközt a pályán kénytelenek
voltak kiiktatni annak érdekében, hogy a Brazíliában
várható feltételekhez hangolják felkészülésüket.
− Gábor nagyon sokat fejlődött az elmúlt
időszakban; úgy gondolom, sikerült olyan fontos
elemeket hozzátenni a játékához, amelyek révén
még eredményesebb lehet a nemzetközi tornákon
– értékeli Temesvári Andrea az elmúlt több mint
egy esztendő közös munkáját. – Nagyon jó formában van, és – szerencsére – komolyabb sérülések
sem akadályozták a
felkészülésünket, bár a
koronavírus azért őt sem
kímélte. Örömmel láttam a hazai versenyeken játszani, s végre volt
egy nemzetközi lehetősége is: novemberben a
cseh fővárosban attól
a világelső Smedektől
kapott ki a döntőben, aki
Brazíliában is kemény
ellenfélnek ígérkezik. De
bízom a közös munkában és Gábor eltökéltségében.
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Megfejtéseiket május 27-éig várjuk
a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között a Debrecen Televízió 650 év,
650 másodperc című filmjéből
sorsolunk ki két darab DVD-t.
Ezt szerkesztőségünkben
vehetik át.
Előző számunk szerencsés
megfejtői:
Bereczki Márton, Böszörményi u. 45.
Fejesné Ibolya, Nógrádi Mátyás u. 7.

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

13 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 13 éve működő, szokatlanul
olcsó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb
vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél,
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol,
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
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 épülete mellett)
Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13
www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu

Régiségvásár
Végre itt a jó idő, amikor egészen más hangulattal várja az
érdeklődőket a régiségvásár a
Nagyerdei Stadion északi zárt
parkolójában: legközelebb május 15-én, illetve június 12-én
és 26-án, szokásosan vasárnapi
napokon.
A vásár szervezője, Máté
László szép jubileumhoz
érkezett idén. A nyugalmazott
közművelődési szakember és
műgyűjtő 75. születésnapjának alkalmával gyűjteményes
kiállítás nyílt „kincseiből”. Csak
néhány név, akiknek munkáit
„láthatóvá” tette: Aknay János,
Amerigo Tot, Barcsay Jenő,
Borsos Miklós, Holló László,
Kass János, Molnár C Pál, Szőnyi István, Torok Sándor,
Velényi Rudolf, Viktor Vasarely.
A gyűjteményes tárlat megtekinthető június 3-ig, a Debreceni Egyetem főépülete mögötti
Élettudományi Galériában.
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Vas Laci a Vojtinában
Volt egyszer egy király, annak egy fia meg három
lánya. A fiút Vas Lacinak hívták, mert olyan erős
volt, mint maga a vas. Ám nemcsak erős volt Vas
Laci, de csintalan is: hét ördög lakott benne. Egy
nap annyira mérges lett a nővérei civakodása miatt,
hogy azt kívánta, nyelje el őket a föld. És így is
lett. Laci nem tehetett egyebet, útnak indult, hogy
felkutassa a nővéreit. Ezzel vette kezdetét Laci
útja az izgalmas kalandok és a hőssé válás felé. A
magyar mese- és mondavilág egyik legmozgalmasabb klasszikusa – Benedek Elek meséje nyomán –
új köntösbe öltöztetett hagyományos bábtechnikák
segítségével, élőzenével fűszerezve kel új életre a
Vojtina Bábszínház színháztermében. Legközelebb
május 24-én, 25-én, 26-án, 27-én, 29-én és 30-án.
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		 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
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Telefon: (52) 525-100
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		 Debrecen, Böszörményi út 6.
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Megjelenik: 40 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.

35

36

