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Gyermekként a felnőttek között 
pipiskedve néztem végig augusztus 
20-án az óriási virágkompozíciókat 
és a színes forgatagot. Tinédzserként 
a mazsorettcsoport tagjaként, a ka-
valkádon belül élveztem, hogy ránk 
szegeződnek a tekintetek. Felnőve 
pedig szerkesztő-műsorvezetőként 
igyekeztem úgy láttatni a nézőkkel a 
karnevált, ahogyan én megéltem. 

Bár már több mint fél évszá-
zados hagyománya van Debrecen 
legnagyobb kulturális programsoro-
zatának, soha nincs két egyforma 
karnevál. Ma már ráadásul egy 
héten keresztül ünnepel a város. A 
legkülönfélébb koncertek, táncos 
mulatságok, biciklis felvonulás, kiállí-
tások, fényfestés és – a kicsik legna-

gyobb örömére – mesés birodalmak 
várják a közönséget. A virágkocsik 
tervezői pedig idén is előhívták leg-
kreatívabb énjüket. Annak különösen 
örülök, hogy a rendkívüli dizájn 
mellett arra is gondot fordítanak, 
hogy társadalmilag fontos ügyekre is 
felhívják a figyelmet. Kicsit elfogul-
tan leginkább a táncos produkciókat 
várom, mert – bár már aktívan nem 
űzöm – legbelül úgy érzem, mindig 
is táncos leszek. Idén ráadásul már 
újra fogadhatunk külföldi művésze-
ti együtteseket, így biztos vagyok 
benne, hogy nagyon sokrétű és kü-
lönleges performanszokat láthatunk 
majd a belvárosban. 

Arra biztatom olvasóinkat, a 
következő hetekben fedezzék fel a 

város pezsgő, nyüzsgő életét, élvez-
zék, ha véletlenül belebotlanak egy 
különleges előadásba. Bízom benne, 
hogy együtt ünnepeljük a magyar 
államalapítást. 

Pinczés Mariann 
a Médiacentrum Debrecen  

főszerkesztője

Soha nincs két egyforma karnevál 

Komolyzenei nagykoncert Debrecen főtéren, kóruskon-
cert a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, zenélő 
belvárosi terek és Egy kis éji zene – idén augusztus 
15-én lesz a Klasszikusok Éjszakája! 

A programok az Aranybika előtt kezdődnek 19.15-
től a Kodály Filharmonikusok kamaraprodukcióival. A 
20.30-tól a Kossuth téren megrendezett nagykoncert 
műsorában Dvořak Újvilág-szimfóniáját előadják a 
Kodály Filharmonikusok, Somogyi-Tóth Dániel vezény-
letével. A koncert sztárfellépője a mexikói Ramón 
Vargas operaénekes lesz, aki a zenekar kíséretével a 
legszebb tenoráriákkal kápráztatja el a közönséget. 
Az este 22 órától az Emlékkertben, a Kodály Kórus 
Nyári bájoló című koncertjével folytatódik. Az éjszaka 
utolsó programja 22.30-tól az „Egy kis éji zene”, a 
Kodály Filharmonikusok kamarakoncertje. A Kossuth 
téri nagykoncertre 500 forintos regisztrációs jegyek 
válthatók, a kiskoncertek ingyenesen látogathatók! 

Bővebb információ és jegyvásárlás: 
kodalyfilharmonia.jegy.hu.  

Klasszikusok Éjszakája Virágos napok
Melyik növény virága ehető, sőt, finom? Vajon mi a 
közös a magyar zergevirágban, kornistárnicsban és a 
hóvirágban? Hogyan csalogatják magukhoz a virágok 
a beporzókat? 2022. augusztus 17. és 21. között rend-
kívüli nyitvatartással és különleges „virágos” prog-
ramokkal várja a látogatókat az Agóra Tudományos 
Élményközpont. Az izgalmas planetáriumi műsorok, 
látványos kísérleti bemutatók és az interaktív játéktér 
felfedezése mellett megismerhetik az érdeklődők 
a kertek és mezők legszebb virágait és gyógynövé-
nyeit, érdekességeket tudhatnak meg a beporzókról, 
készíthetnek szűrőpapírból színes virágokat, vagy 
szakember vezetésével járhatják be a Botanikus 
Kertet. Emellett előadást hallhatnak hazánk leghíre-
sebb rózsanemesítőjéről, akinek saját rózsái többnyire 
Magyarország történelmében fontos szerepet játszó 
személyek vagy helyszínek nevét viselik, mint például 
az „Árpád-házi Szent Erzsébet emléke”, vagy a „Szi-
getvár”.

Az Agóra augusztus 17. és 21. között hétköznapo-
kon is 10-től 18 óráig várja a látogatókat.
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Egyhetes, igazi programkavalkáddal készül idén 
a Debreceni Virágkarnevál augusztus 15. és 21. 
között. 

Az 1200 hazai táncos, a 400 külföldi karneváli 
felvonuló és a 3 ezer közreműködő félmillió élővirág-
gal ünnepel Debrecen utcáin és terein. Könnyű- és 
komolyzenei koncertek, virágkocsi-korzó és oldtimer-
show, virágkötészeti verseny, gyerekprogramok, kert-
mozi, kiállítások és még megannyi izgalom fogadja az 
ide látogatókat.

Magashegyi Underground, Punnany Massif, 
Botanica Expo, Nagyerdei Sörkert | Beer by Lake, Gali-
ba Gyermekfesztivál, Klasszikusok Éjszakája, Ramon 
Vargas, Fények éjszakái, Virágos város, Malek Andrea, 
Fenyő Miklós, Night Ride, Billufeszt és Kacaj zenekar 
– csak néhány a programkínálatból. A hét napon át 
tartó nagyszabású rendezvény minden évben élettel 
tölti meg Debrecen városát.

 Billufeszt 
A Budapesti Illusztrációs Fesztivál szervezői a pályá-
zatot és a hozzá kapcsolódó rendezvényeket azért 
hívták életre, hogy kétévente teret adjanak a hazai 
illusztrációs művészet legjobbjainak. A pályázaton 
meghirdetett négy kategória közül Debrecenben a 
2021-ben évfordulós irodalmi alkotók, Lázár Ervin, 
Mészöly Dezső és Pilinszky János művei által inspirált 
alkotások láthatók szeptember 18-éig a Bényi Galé-
riában. Megnyitó: augusztus 16-án 18 órától.

 Színes város 
Miközben a kulisszák mögött megújul a városháza 
épülete, a Hunép Zrt. jóvoltából és a Grafik Trafik 
streetart művészei segítségével egy 60 négyzetméte-
res épített falfelületen megelevenedik Debrecen, a zöld 
és virágos város a Dósa nádor téren. Augusztus 17-én 
17 és 20 óra között élő festésre hívnak mindenkit!

 Kép, zene, tánc 
A természet és a művészetek adnak egymásnak 
randevút augusztus 20-án 14 és 19 óra között a 

             Debreceni Virágkarnevál
Nagyerdő fái közt, ahol a zene keltette mozdulatok és 
pillanat szülte benyomások hívják életre a vásznakra 
kerülő témát: fények, színek, hangok és mozdulatok 
a festőállványok ölelésében. 17 órától Puskás István 
alpolgármester tart tárlatvezetést. 

Az eseményen közreműködnek képzőművésze-
ti felsőoktatási intézmények hallgatói, a debreceni 
művészeti szakgimnáziumok végzős és továbbképzős 
diákjai, a Modern Tánc-Játék Stúdió táncosai, fiatal 
debreceni és budapesti képzőművészek és táncosok.

 Nagyerdei Sörkert
Debrecenben most először mutatkozik be egy helyen  
a magyar kisüzemi sörforradalom színe-java. A közel 
50 sörház termékei mellett a Nagyerdei Sörkert szín-
padán – többek között – Winkler Róbert műsorvezető 
és Vállai Béla sommelier előadásokat és sörkósto-
lókat tartanak, mindemellett teqball-, beerpong- és 
sörkörling-versenyek várják a látogatókat.

Nyitva tartás: augusztus 15–18., 15–01 óra;  
augusztus 19–20. 15–02 óra; augusztus 21., 12–22 
óra

 Minden, ami zene
A Debrecen Helyőrségi Zenekar olyan zenei csemegé-
vel készül, mely mindenki számára tartogat izgalmat, 
kikapcsolódást és szórakozást. A zenekart Kulcsár 
Sándor és a Diamond Fitness SE táncosai, továbbá a 
Dal című tehetségkutató versenyből ismert Erdős-Tóth 
Fruzsina egészíti ki az augusztus 16-án 20.30-kor 
kezdődő koncerten, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
A rendezvény ingyenes látogatható, de regisztrációhoz 
kötött; karszalagok a Kölcsey Központ információs 
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             Debreceni Virágkarnevál
 Koncertek a Kossuth téren
Idén is ingyenes koncertek sora várja a közönséget a 
belvárosban. Horváth Tamás augusztus 16-án 20.30-
tól, a Magashegyi Underground 17-én 20.30-tól, 
a gyergyószentmiklósi 4S Street 22 órától koncer-
tezik. A Punnany Massif 18-án 20.30-tól, Fenyő 
Miklós pedig 19-én 20.30-tól hozza el a 80-as évek 
partihangulatát. 

A sorozatot az István, a király zárja augusztus 
20-án 21 órától a Kossuth téren, ahol a rockopera ke-
resztmetszetének koncertváltozatát hallhatjuk, a ma 
elérhető legprofesszionálisabb látvány-, világítás- és 
animációtechnikával ötvözve. Közreműködik: Feke Pál, 
Szomor György, Novák Péter, Serbán Attila, Borbély 
Richard, Herczeg Flóra, Simon Boglárka és a Crescen-
do Music Orchestra.

pultjában igényelhetők hétköznap 8 és 16 óra között. 
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem)

 Malek Andi Soulistic 
Malek Andrea és Jáger Bandi Soulistic produkciójában 
kulcsfontosságú szerepet játszik az örömzene és a hit, 
ahogyan a gospel műfajának is ezek a támpilléréi.  
Az énekesnő összetéveszthetetlen hangja és dalszö-
vegei, a jazz-zongorista és dalszerző friss és izgalmas 
világnézete, továbbá a fantasztikus zenészekből álló 
zenekar közös dinamikája különleges, spirituális zenei 
élményt ígér augusztus 18-án 20.30-tól a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

 Táncol a város! 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is látványos és 
változatos táncokkal készülnek a Táncol a város! prog-
ramsorozatban részt vevő művészeti csoportok.  
A karneváli héten több száz tehetséges táncos káp-
ráztatja el a belvárosban korzózókat. 
Augusztus 15., 17–20.30 óra: Dósa nádor tér, ill. Csa-
pó utca, Fórum.
O Augusztus 16., 17–19.30 óra: Kossuth tér, 17–20.30 
óra: Dósa nádor tér, ill. Csapó utca, Fórum.
O Augusztus 17., 17–19.30 óra: Kossuth tér, 17–18.30 
óra: Dósa nádor tér, ill. 17–20.30 óra Csapó utca, 
Fórum.
O Augusztus 18., 17–18.30 óra: Kossuth tér, 17–18.30 
óra: Dósa nádor tér, ill. 17–20.30 óra: Csapó utca, 
Fórum.
O Augusztus 19., 17–19 óra: Kossuth tér, 17–18 óra: 
Dósa nádor tér, 17–24 óra: Csapó utca, Fórum
O Augusztus 20., 15–19.30 óra: Északi rendezvénytér, 
17–19 óra: Kossuth tér, 17–20.30, illetve 23–24 óra: 
Dósa nádor tér

Magashegyi Underground

 Fények éjszakái
Újra fényművészeti különlegességek várják az érdek-
lődőket városszerte augusztus 15. és 21. között.  
A debreceni székhelyű Lighthouse-csoport különleges 
vizuális élménnyel csatlakozik a karneváli héthez.  
A Nagytemplom mellett, a hajdani Verestorony alapjai 
fölé emelt piramis különlegesen programozott fényjá-
téka egyedi hangulatot varázsol a Kossuth térre.
A Békás-tó víztükrére költöznek Koros Péter „Liliomok” 
installációi, melyek nappal a víz felszínén lebegnek, 
majd – sötétedés után életre kelve – különböző fé-
nyekben kezdenek ragyogni. 

Augusztus 18-ától fénybe borul a Dósa nádor tér 
is: mindennap 21 órától a karnevál fényművészeti 
programjainak visszatérő vendége, a LaLuz csapa-
tának színpompás fényfestése látható. Augusztus 
20-án 22.30-kor látványos fényfestéssel zárul állami 
ünnepünk napja.
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 Indul a Galiba! 
A Galiba Gyermekfesztivál  augusztus 17–21. között 
öt napon keresztül közel 200 ingyenes programot 
kínál a gyerekek és családjaik számára az ország 
egyetlen klasszikus vidámparkjában, a Nagyerdőn.  
A gyermekfesztivál interaktív és izgalmas színpadi 
produkciókat, bűvészshow-t és koncerteket, társasjá-
tékokat, VR- és videojátékokat, kézműves-foglalkozá-
sokat és sportbemutatókat tartogat, melyek program-
jai – a felhőtlen szórakozás és a készségfejlesztés 
mellett – idén bemutatják a különböző szakmák és 
mesterségek világát. A belépés ingyenes!

 Világok virága 
Rózsaültetés az összefogás jegyében augusztus 18-
án 18 órától a Székelyek parkjában. Az ünnepélyes 
virágültetésen a Bíró Zenekar mutatja be népzenei 
alapokon nyugvó dallamait, továbbá Drimba Cristina 
fiatal nagyváradi énekesnő angol nyelvű, gitárral 
kísért dalai is hallhatóak lesznek.

 Virágos város
A Debreceni Virágkarnevál nélkülözhetetlen eleme a 
növények, virágok bemutatása. Idén indul útnak a Virá-
gos város projekt, melynek célja, hogy virágba boruljon 
egész Debrecen: a karnevál látogatói városszerte fel-
virágozott a közterekkel találkozhatnak, virágos villa-
mossal utazhatnak, továbbá az 1-es villamos vonalán 
zöld, vibráló villamosmegállók várják az utasokat. 

A „piperkőcebb” köztéri szobrok is csatlakoznak 
a karneváli héthez! Így az Egyetem téri szökőkút 
bronzból készült ülő hölgyei és férfiúi, továbbá a 
belvárosban található szobrok magukra öltik karne-
váli díszeiket. A Ködszínháznál a fiatal szobrászmű-
vész, Gwizdala Dáriusz klasszikus szépségideálokat 
kiforgató formabontó alkotása, abszurd, ironikus és 
drámai virágkompozíciója nyújt lebilincselő élménye-
ket csodálói számára. 

A Future of Debrecen jóvoltából a Kossuth téren 
hűsítő ponton frissülhetnek a forgatagban részt vevő 
vendégek.

 Botanica Expo 
Kertészeti vásár és kiállítás helyszíne lesz a Kölcsey 
Központ és Baltazár Dezső tér augusztus 19-én, 
20-án és 21-én, 12 és 20 óra között. Az ingyenesen 
látogatható Botanica Expo színes programokkal, 

 Belvárosi zenés esték
Immár harmadik alkalommal veszi birtokba a Bel-
városi zenés esték a Dósa nádor teret, ahol ismét 
széles zenei kínálat szórakoztatja az érdeklődőket. 
Az öt nap alatt Debrecenhez kötődő fiatal zenészek 
mutatkoznak be különféle zenei formációkkal a fúvós 
térzenétől a pop, jazz és folk stílusok keveredésén át 
az utcabálig. Augusztus 18. és 21. között a koncertek 
környéke látványos fényfestéssel és látványvilággal 
válik a pódium grandiózus részévé.
O Augusztus 17., 19 óra: Zichy Géza Ifjúsági Fúvósze-
nekar, 21 óra: Kacaj zenekar
O Augusztus 18., 19 óra: Debreceni Zenede Ifjúsági 
Fúvószenekar, 21 óra: Kelet Brass Band 
O Augusztus 19., 19 óra: Csíkszentsimoni Ifjúsági 
Fúvószenekar, 21 óra: Arrange Service  
O Augusztus 20., 22 óra: Polyák Rita Band – Utcabál
O Augusztus 21., 19 óra: Minimum 4, 20.30: Team 
Gusto Cubano
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Külföldi művészeti együttesek: Koninklijke 
Volkskunstgroep Reuzegom (Belgium), Compañía 
Artística Y Cultural Sintana (Kolumbia), Koreai Táncok 
– Mugunghwa Táncegyüttes és Manwol Táncegyüttes 
(Debrecen, Budapest), Folk Model Ensemble Romaniţa 
(Moldova), Stelzen-Art (Németország), Bandierai 
Degli Uffizi Di Firenze (Olaszország), Perui Tán-
cok – Agrupacion De Danza Peruana (Olaszország), 
Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar (Románia), 
Mystique Majorette és Twirling Csoport (Románia), 
The Spanish Sun (Spanyolország), Beşiktaş Belediyesi 
Oyun Gençlik Ve Spor Kulübü (Törökország).

 Virágkocsi-korzó és oldtimer-
show 
A karneváli felvonulást követően 14 és 20.30 között  
a Nagyerdei Stadion Északi rendezvénytéren a virág-
kocsi-kompozíciók kiállítás formájában is megtekint-
hetők, mielőtt egy részük Debrecen testvérvárosába, 
Nagyváradra és Bihar megye településeire látogat.  
Augusztus 21-én 8 és 20 óra között pedig a virág- 
kocsik egy része a Piac utcai sétálóövezetbe költözik.

 Városnéző séták
Tudták, hogy a virágkarnevál története az 1900-
as évre nyúlik vissza, amikor a Debreczeni Polgári 
Kerékpáros Egyesület nagyszabású kerékpáros-korzót 
és -versenyt rendezett a városban? És hogy az első 
virágkocsi-felvonulást 1905-ben tartották a Simonyi 
úton, melynek bevételéből mentőautót vásároltak? 
Akit érdekel a virágkarnevál története, szeretne 
megtudni kulisszatitkokat a karnevál történetének 
elmúlt több mint 100 évéből, kíváncsi, hol és hogyan 
készülnek a virágkocsik, a Future of Debrecen és 
Erdei Nóra (Explore Debrecen) idegenvezető segít-
ségével izgalmas városnéző sétákon vehet részt 
augusztus 17-én 17 órától és 19-én 9 órától. Bővebb 
információ és jelentkezés az exploredebrecen@gmail.
com e-mail-címen.

virág- és kertgondozással, környezetünk védelmével 
kapcsolatos előadásokkal, pozsgás- és kaktuszvásár-
ral, hűsítő oázissal, továbbá növénycserebere-ponttal 
várja a látogatókat. Az érdeklődők pedig augusztus 
19-én (9–18 óra között) a Csapó utcai virágpiacon 
tekinthetik meg a Botanica - I. Nemzetközi Virágköté-
szeti Kupa című különleges virágkötészeti versenyt.

 Esti kerékpáros felvonulás 
Jön a IV. Night Ride! Borítsd fényárba a kerékpárod, 
és vigyél fényt az éjszakába! Tekerd körbe Debrecent 
– több száz kerékpárossal együtt – augusztus 19-én 
este 19 és 22 óra között!

Útvonal: II. János Pál pápa tér (Ködszínház) – Pal-
lagi út – Simonyi út – Péterfia utca – Burgundia utca 
– Klaipeda utca – Szent Anna utca – Miklós utca – 
Antall József utca – Bethlen utca – Egyetem sugárút 
– Nagyerdei körút – Pallagi út – II. János Pál pápa tér 
(Ködszínház)

Részvételi feltételek: előzetes regisztráció a  
nora.erdei@visitdebrecen.com e-mail-címre; bizton-
ságos kerékpár, díszkivilágítás (a kötelező és működő 
lámpák mellett), kisgyermekek esetén védőfelszerelés 
és felnőttkíséret.

 Futás a színes felhők alatt
A virágkarneváli menetet megelőző élményfutás új 
szintre emeli a közös mozgás örömét. A mindössze 
2,6 kilométeres futam jó hangulatáról különleges, 
környezetbarát, természetes színporok gondoskod-
nak, hogy a résztvevők színes felhők között érezzék 
magukat augusztus 20-án, 8 és 9 óra között. Előzetes 
online regisztráció vagy helyszíni nevezés augusztus 
20-án a rajt helyszínén (Debrecen, Baltazár Dezső 
tér)!

 Karneváli felvonulás 
Két év után újra a Debreceni Virágkarnevál program-
jainak része az augusztus 20-án 9 órakor induló kar-
neváli felvonulás, melynek keretében a több százezer 
szál élővirág felhasználásával készített, közel 5 méter 
magas és 10 méter hosszú virágkompozíciók nívós 
hazai és külföldi táncosok kíséretében haladnak végig 
Debrecen utcáin a Rózsa utca és a Nagyerdei Stadion 
Északi rendezvénytere között.

O KÉZMŰVES VÁSÁR lesz augusztus 15. és 21. kö-
zött, (12-22óra) a Piac utca 1-3. szám alatt.
O PLAYMOBIL kiállítás augusztus 15-és 21. között a 
Kölcsey Központban.
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A Csokonai Színház próbák sorozatával készül a követ-
kező évadra is. 

Szabó Magda utolsó regénye, a Für Elise színpadi adap-
tációját játssza a társulat a Csokonai Fórum nyitóün-
nepségén, majd folyamatosan a 2022/23-as évadban. 
Bár a Für Elise a gyerek- és ifjúkori megpróbáltatások 
története, csakúgy, mint a többi Szabó Magda-regény, 
tele van életszeretettel, életörömmel és játékossággal 
− mondta Ráckevei Anna, aki először mutatkozik be 
rendezőként. „A rendezéssel az a vágyam, hogy azt az 
életszeretetet, örömöt, humort, ami Szabó Magdából 
sugárzott, amit mindennek ellenére és mindenekfölött 
hirdet az életműve, sikerüljön fölcsillantani” − árulta el 
a darab kapcsán. 

Ráckevei Anna szerint a Für Elise a legkreatívabb 
Trianon-regény a gyerekkor észvesztő traumáival, 
ugyanakkor – a drámai fordulatok mellett – a gyerekkor 
csodavilágával, gazdag színeivel, amelyet a darab dísz-
letvilágában is igyekeznek majd megmutatni. 

A fiatal Szabó Magdát Hajdu Imelda, az idősebbet 
Varga Klári kelti életre. Cili szerepében Mészáros Ibo-
lyát, Magda édesanyjáéban Majzik Editet, édesapjáéban 
Bakota Árpádot látja majd a közönség. Textort Pálóczi 
Bence játssza. 

NÉVTELEN CSILLAG
A színház szeptember elején mutatja be a híres román 
drámaíró, Mihail Sebastian Névtelen csillag című ro-
mantikus komédiáját a teátrum művészeti vezetője, 
Ilja Bocsarnikovsz rendezésében. Egy kisvároskában 
hihetetlen dolog történik: a vasútállomáson megáll egy 
vonat, ami korábban ezen a helyen sohasem állt meg. 
Ez a jelentéktelennek tűnő esemény megváltoztatja az 

A 2022/23-as szezonban 18 nagyzenekari hangver-
sennyel, 5 a cappella koncerttel és a 6 alkalmassá 
bővült kamarasorozattal várja a komolyzene szerelme-
seit vagy a friss, minőségi élményre vágyókat a Kodály 
Filharmonikusok és Kodály Kórus. 

A Napló- és Korzó-bérletet váltók – 9 bérletes hang-
versenyük mellé – idén két ajándék koncertet választ-
hatnak: egy kóruskoncertet és egy kamarakoncertet. 
Az évad fellépői lesznek – a Kodály Filharmonikusok és 
Kodály Kórus mellett – Jean-Efflam Bavouzet, Szabó 
Marcell, Berecz Mihály, Grünwald Béla zongoraművé-

Küszöbön az új színházi évad
egész város és a város legnagyobb álmodozója életét 
is.

A darab főbb szerepeiben Csata Zsoltot, Hajdu Imel-
dát és Mercs Jánost láthatja a közönség. A produkció 
bemutatója szeptember 9-én lesz a Csokonai Fórum 
Latinovits Termében. 

JÖN A TOLDI
A Csokonai Színház társulata az évad elején bemutatja 
az eddig csak a tankerület hatodikosai által filmfelvétel-
ről ismert Toldit, az Arany János klasszikusából készített 
koncertszínházi produkciót. A rendező, Valcz Péter, aki 
először dolgozott a Csokonai művészeivel, bátran nyúlt 
a szöveghez: „Nem tehetünk úgy, mintha a Toldi minden 
szavát, költői képét értenénk. Pedig Arany célja ez volt. 

És én ehhez a célhoz szerettem volna visszasegíteni a 
művet, zenével, mozgással és a helyenkénti átírással.”  

A produkció szereplőit (Varga Klári, Lehőcz Zsuzsa, 
Kránicz Richárd, Takács Dániel és Pálóczi Bence) nem-
csak ének-, hanem hangszeres tudásuk alapján válo-
gatták ki az alkotók, hisz a Toldiban számos hangszer 
szólal meg. A Darvas Benedek–Ádám Rita zeneszerző 
páros és Valcz Péter amolyan ősszínházban gondolkoz-
tak a zenei anyaggal kapcsolatban: „Önfeledt kísérle-
tezésnek nevezném” − mondja a rendező. „A kiindulás 
a tábortűz volt. Ül valaki egy gitárral a tűz mellett, és 
mesél….”

Az előadások szerepelnek a bérletekben, amelyek már 
kaphatók a Csokonai Színház jegypénztárában (Baj-
csy-Zsilinszky u. 1.), illetve a jegy.csokonaiszinhaz.hu 
oldalon.

Az új komolyzenei évadra már válthatók bérletek
szek, Pusker Júlia hegedűművész, Karasszon Eszter 
csellóművészek, Várjon Dénes, Tabea Zimmermann és 
Jörg Widmann, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti 
Filharmonikusok, a Concerto Budapest és a Modern Art 
Orchestra és még sokan mások. A rezidens dirigensek – 
Somogyi-Tóth Dániel, Kollár Imre, Kocsis-Holper Zoltán, 
Bényi Tibor – mellett az évadban vezényel, többek közt, 
Kovács János, Káli Gábor, Anton Shaburov, Vajda Ger-
gely, Giulio Marazia. 
Bővebb információ a szezon programjáról:  
www.kodalyfilharmonia.hu
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O KILENCVENÉVES a Debreceni köztemető, melynek 
számos kulturális és építészeti értéke is van. Ezekre 
hívta fel a figyelmet az a programsorozat, amit az 
üzemeltető AKSD Kft. és a város szervezett tematikus 
sétákkal, minikonferenciával és kiállítással. Az esemé-
nyen Puskás István alpolgármester felidézte: ritkán 
gondolunk abba bele, hogy a köztemető a város tör-
ténelmének is a részét képezi. „Kulturális szempontból 
is fontos szerepe van a köztemetőnek, nemcsak azért, 
mert a debreceni kultúra nagyjai itt nyugszanak, de 
építészet- vagy művészettörténetileg is egy nagyon 
értékes pontja a városnak a Debreceni köztemető.”

O ÓRIÁSI NAPERŐMŰ alapkövét tették le a Déli 
Gazdasági Övezet közvetlen szomszédságában, a 
repülőtér déli oldalán, egy 52 hektáros területen.  
„A fejlesztésnek köszönhetően a kibocsátott üvegház-
hatású gázok mennyisége 33 ezer tonnával csökken” 
– mondta Papp László. Az eseményen a polgármester 
úgy fogalmazott, hogy „az elmúlt években Debrecen 
elektromosenergia-igénye elképesztő mértékben 
megemelkedett, hiszen – az iparterületek fejlesztésé-
nek köszönhetően – a város gazdasága rendkívül di-
namikus időszakát éli, újabb és újabb gyárak épülnek 
Debrecenben, melyeknek komoly energiaigénye van”. 
A polgármester hozzátette, a napelempark lehetősé-
get biztosít arra, hogy a Déli Gazdasági Övezetben 
működő cégek energiaigényük egy részét napenergia 
hasznosításából, zöld energiaként kapják meg.

O KÖZMŰVESÍTENEK. Megkezdték az aszfaltozást a 
debreceni Balásházy János és Szent Mihály utcákon, 
ahol zárt csapadékvíz-elvezető rendszert is kiépítenek. 
Ahogy Széles Diána alpolgármester összegezte: „óriási 
teher van a városon, hogy minél jobban fejlődjön, és 
minél inkább meg tudjuk oldani a közművesítést”.

O TÖBB ÓVODA is megszépült az elmúlt hetek-
ben városunkban. Az Arany János utcai intézmény 
színes ablakkereteket kapott, az épület üzemeltetése 
pedig sokkal hatékonyabbá, olcsóbbá vált az átfogó 
energetikai korszerűsítésnek köszönhetően. Megújult 
a kismacsi és a Sinay Miklós utcai óvoda is. Ahogy 
Barcsa Lajos alpolgármester fogalmazott: 14 óvodát 
már felújított a város, további hatnak a felújítása 
vagy már kivitelezési stádiumban, vagy tervezési sza-
kaszban van. „2030-ig szeretnék a város valamennyi 
óvodáját felújítani” – jelezte az alpolgármester.

O ÖSZTÖNDÍJAKAT adtak át a debreceni köz-
gyűlésen. Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat Újhelyi Kinga 
színművész vehetett át a „Debrecen felett az ég” című 
pályázat megvalósítására. Békessy Béla-sportösztön-
díjat kapott Arany Attila Csaba atléta, triatlonverseny-
ző, Göttlinger Dániel kerekes székes vívó, Kozák Luca 
atléta, Balázs Panni karatéka, Battai Sugár Katinka 
vívó, Ludman-Mihály Kata vívó és Senánszky Petra 
uszonyos úszó. A tehetséges debreceni diákoknak 
adható Cívis Talentum-ösztöndíjat idén Fiók Nándor, 
Kertész Balázs Zoltán, Tatai Ottó, Vámosi Bendegúz 
Péter és Debreczeni Csaba vehette át. Papp László 
polgármester a díjátadón úgy fogalmazott, a díjazot-
tak teljesítményére a városnak büszkének kell lennie; 
Debrecen a művészetek, a sport és a tudományok 
területén is kiemelkedő tehetségek otthona; velük 
tervezheti a jövőt. 

O ZSUZSI. 140 éve indult Magyarország első keskeny 
nyomközű erdei kisvasútja, a Zsuzsi. Az évforduló 
alkalmából emléktáblákat és új poggyászkocsit avat-
tak. A Zsuzsi aztán születésnapi útra indult; Debrecen 
ikonikus gőzösét több százan ünnepelték közösen. 



11

O NYUGATI KISKÖRÚT. Elkészült a debreceni bel-
várost körbezáró körgyűrű, a nyugati kiskörút utolsó 
szakasza is. Papp László polgármester az átadón 
kifejtette: a kiskörút a történelmi belváros forgalmát 
csökkentheti, és lehetőséget ad arra is, hogy a kiskör-
úton belüli utak forgalomszabályozását újragondolják. 
Mint mondta, ez az új szakasz kétszer három sávban 
köti össze a Hatvan utcát és a Mester utcát. Elkészü-
lésének határideje szeptember lett volna, de „a kivi-
telezők jól dolgoztak; nem volt határidő-módosítás.” 
Két szélen buszsáv vezet, mellette pedig kerékpárút 
és járda van, így irányhelyesen lehet közlekedni a 
biciklivel a két oldalon. A területen a közműveket is 
megújították; új közvilágítás épült. Emellett a zöldí-
tésre is figyeltek: 163 új fát ültettek el.

O CSALÁDBARÁT munkahely elismeréseket osztot-
tak ki idén is. A díjazottak között több debreceni cég 
és intézmény is van: az Adix-Trade Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.; az Agóra Tudományos Élményközpon-
tot üzemeltető Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.; DMJV 
Egyesített Bölcsődei Intézménye; a Debreceni Egye-
tem; Gyermekkert Alapítványi Óvoda; a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat; a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár; a Teva Gyógyszergyár Zrt.

O CAMPUS. Hatalmas érdeklődés mellett zajlott 
idén a Campus Fesztivál; remek buli volt, pazar zenei 
kínálattal. Akkora vonzerővel bírt Magyarország egyik 
legnépszerűbb fesztiválja, hogy a második napon a 
szervezők közleményt adtak ki, miszerint akinek nincs 
elővételben megváltott belépője, az el se induljon, 
mert aznapra minden jegy elkelt. 

O ALFÖLDI NYOMDA. Biztosított az idei tankönyvel-
látás. Április vége óta megállás nélkül dolgoznak  
a gépek az Alföldi Nyomdában. A cég a hazai tan-
könyvgyártás központja: 13 millióból több mint  
10 millió könyv és munkafüzet készül ott. Az előző 
évhez hasonlóan a köznevelésben és a szakképzésben 
1,2 millió diák ingyen kapja a tankönyveket.

O EGÉSZ NAPOS PROGRAM. Középiskolások számá-
ra hirdetett ötletpályázatot a város és az Aquaticum: 
a Medgyessy-gimnázium három diákja egész napos 
zenei programot álmodott meg a strandra. A fia-
talok személyes prezentáció során mutathatták be 
ötleteiket, végül a Bordás Réka, Kiss Zsófia és Sitku 
Regina alkotta trió kapta meg a lehetőséget, hogy az 
Aquaticum SPA csapatának szakmai támogatásával 
szervezzenek egy egész napos programot a strandon 
augusztus 24-én. Széles Diána az eredményhirde-
tésen azt mondta, az volt a cél, hogy olyan fiata-
lokat szólítsanak meg, „akik szeretik a hazájukat, a 
városukat, és tenni is akarnak ezért valamit”. Nagyon 
jól sikerült a pályázat; a lányokkal beszélgetve úgy 
érzem, hogy a jövő reménységei állnak itt mellettem, 
és igazán lehet majd rájuk építeni a későbbiekben – 
mondta az alpolgármester.

O ASZFALTOZNAK. A Csárda utca az egyik legfon-
tosabb és legforgalmasabb gyűjtőútja a paci és a 
Biczó-kerti kertségi térségnek. Az út aszfaltozása 
folytatódik. A beruházásról szóló sajtótájékoztatón 
Papp László polgármester felidézte, a Debrecen 2030 
programnak fontos eleme, hogy a külső területek is 
tudjanak dinamikusan fejlődni. Pósán László ország-
gyűlési képviselő pedig  arról beszélt, hogy „a beru-
házás lehetőséget ad arra is, hogy akik családi házat 
építenének, nyugodt kertségi környezetben szeretné-
nek élni, akár ezen a területen is letelepedhetnek”.

O JAVÍTJÁK A BURKOLATOT. A Nyugati, a Holló Já-
nos és a Klaipeda utcán is elkezdődik az aszfaltburko-
lat javítása – jelentette be Barcsa Lajos alpolgármester 
és Hetei József önkormányzati képviselő. A nagy felü-
letű útjavítási munkákra idén szánt 480 millió forintból 
három hosszabb és több kisebb szakaszra jut.
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O MEGEMLÉKEZÉS a Dósa nádor téren. A nemzeti 
ünnepünk és államalapító Szent István király napja, 
augusztus 20. alkalmából Debrecen önkormányzata 
augusztus 20-án, szombaton megemlékezést rendez. 
Szent István király szobránál a Dósa nádor téren 
beszédet mond Papp László polgármester, majd Szent 
István király szobrának megkoszorúzása következik. 
Az eseményen közreműködik a Debreceni Helyőrségi 
Zenekar. 

A pártok, társadalmi és civil szervezetek koszo-
rúzási szándékukat augusztus 15-ig jelezhetik a 
rendezveny@ph.debrecen.hu e-mail címre!

O SZIGET-KÉK. Átadták a Sziget-kéket a debreceni 
gyerekeknek, akik új játszótéren szórakozhatnak ezen-
túl, és játékos tanulásra is lesz lehetőségük a város 
a városban koncepciót képviselő helyen. „Álmodtunk 
egy világot; az álmodozásban segítségünk is volt: a 
híres debreceni írónő, Szabó Magda. Ő az édesanyja 
meséiből építette fel azt a kisregényt, aminek a fősze-
replői Kandúrka és Valentin. Élvezzétek, használjátok 
ezt a játszóteret, amit nagy gonddal és szeretettel 
építettünk nektek” – szólította meg a gyerekeket Papp 
László. A 80-féle játékot magában foglaló hatalmas 
játszóteret – mely az év minden napján várja a gyere-
keket – a Nagyerdei Kultúrpark Kft. üzemelteti.

O TANÉVKEZDÉS ELŐTTI adománygyűjtő akciót hir-
detett a rászoruló gyerekek javára a Debreceni Karitatív 
Testület. A szervezet 500 nehéz helyzetű családnak sze-
retné megkönnyíteni az iskolakezdést. Az első tanszer-
gyűjtő pontot a Kishatár úti Auchan áruházban nyitották 
meg. Később több ilyen gyűjtőpont is lesz a városban.

O AZ ORSZÁG HARMADIK legnépszerűbb turisztikai 
térsége Debrecen és környéke. A városban egész évben 
programokkal várják az ide látogatókat, többi között 
ennek is köszönhető, hogy az Aquaticum Debrecen 
Strand júliusban látogatói rekordot döntött: 15 száza-
lékkal többen fürdőztek, mint egy évvel korábban. 

O KÖZÉPPONTBAN AZ ÁLLATOK. Debrecenben 
nyitott meg az ország első és ez idáig egyetlen Állat-
védelmi Támogató- és Információs Központja. A Halköz 
Üzletházban kialakított centrumban minden állatvé-
delemmel kapcsolatos ügyben igyekeznek segítséget 
nyújtani mind a gazdiknak, mind az állatmentő szerve-
zeteknek. A központ fontos tevékenysége az ivartala-
nítással kapcsolatos segítségnyújtás és felvilágosítás, 
emellett arra is figyelnek, hogy az állatvédelemmel 
összefüggő problémák esetén  tanácsadással is támo-
gassák a civileket és az állatmentő szervezeteket.

Pinczés Mariann 2016 óta dolgozik a Médiacent-
rum Debrecen Kft.-nél. Rádiós és televíziós vonalon 
egyaránt vállalt feladatokat. Vezette a Napszemle, 
az Esti Közelkép és a Cívis Értéktár című műsorokat, 
bekapcsolódott a filmkészítésbe, és exkluzív interjút 
készített a világhírű John Malkovich-csal. Munká-

Új főszerkesztő a Médiacentrum élén
ját a Médiacentrum Bogár Tibor-díjjal is elismerte. 
Augusztustól Pinczés Mariann a médiacég főszer-
kesztője.

– Mindenképpen nagy kihívás, ugyanakkor egy 
örömteli feladat. Szeretném tovább öregbíteni a 
Médiacentrum Debrecen hírnevét. Azt gondolom, hogy 
folyamatosan és nagyon gyorsan változik a világ, 
és így természetszerűleg nekünk is kell változnunk. 
Ebbe a stúdióba is picit több életet szeretnék majd 
hozni, hogy még inkább frissebbek, dinamikusak és 
modernebbek legyünk. Úgy vélem, így tudjuk majd ki-
elégíteni a nézőink és az olvasóink mai hírfogyasztási 
szokásait – nyilatkozta Pinczés Mariann. Mint mondta, 
a tervek szerint a Debrecen Televízió hamarosan új 
műsorokkal és arculati elemekkel jelentkezik. A Dehir.
hu esetében pedig az a cél, hogy továbbra is a régió 
vezető hírportálja legyen.
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Magyar Géniusz 
A magyar kulturális örökség jelentős részét a vidéki 
múzeumok őrzik. Ezek mennyisége és értéke is rendkí-
vüli. Többnyire azonban csak a helyi közönség számára 
elérhető; egy-egy nevesebb műtárgyért nem utazunk 
akár több száz kilométert is. A Magyar Géniusz-vándor-
kiállítás hivatott reprezentatív módon bemutatni a vidék 
géniuszait. Megtestesíti a magyar gondolatot, a magyar 
érzést, a nemzeti hősöket, helyi tradíciókat. A résztvevő 
múzeumok különösen értékes műtárgyaikat kölcsönözték 
a meghirdetett eszme számára. A tárlat áprilisban indult 
Kecskemétről, majd Gyula után nálunk nyílik meg  
augusztus 17-én 15 órakor a Déri Múzeumban.  

Újszerűségét gondolatisága és rendkívüli látványvilá-
ga egyaránt tükrözi. A kiállításnak nemcsak a létrejötte 
forradalmi, de látványmegoldásai tekintetében is újsze-
rűség jellemzi. A Magyar Géniusz-kiállítás törekszik a he-
terogén tárgyanyagot – önállóságát megtartva, egymás-
sal mégis egységben – megmutatni. A kiállítás augusztus 
szeptember 25-éig látható a Déri Múzeumban. 

A kulturális élet  
mindenesére emlékeznek
Újságíróként és lapszerkesztőként, költőként és színház-
igazgatóként is ismerhettük, emellett a debreceni kul-
turális élet mindeneseként is emlegették. 83 éves volt, 
amikor öt esztendeje, 2017-ben elhunyt.

Bényei József nem csupán hosszú éveken át (1979–
1990) irányította a megyei napilap munkáját, de koráb-
ban könyvtáros és népművelő is volt, illetve 1976–79 
között a Csokonai Színház direktoraként dolgozott. Ver-
seskötetei mellett hosszú listája van egyéb munkáinak: 
tanulmányok sora jelzi mindenre kiterjedt érdeklődését, 
melynek része – természetesen – az irodalom is, különös 
tekintettel annak helyi vonatkozásaira. Bényei József 
feldolgozta a debreceni színészet történetét (1976), a 
magyar írók pereit (1984), de elkészítette a Debreceni 
Irodalmi Lexikont is (2008). Egyik utolsó kötete a Debre-
ceni színházművészek (2012) volt.

Rá emlékeznek a Thomas Mann utcai DAB Klubban 
szeptember 7-én, szerdán 16.30 órakor a Cserép Zsuzsa 
által szervezett programon. Az eseményen köszöntőt 
mond Rácz István professzor, a klub elnöke, majd emlé-
keket idéznek fel: Tatár Éva újságíró, Bakó Endre iroda-
lomtörténész és Erdei Sándor író, költő. Közreműködik 
Csikos Sándor színművész, valamint a Naplopók zenekar: 
Kocsis Csaba, Pál Csaba, Vass Attila és Váradi Ferenc.

Zsidó Kulturális Napok 
Az ALL-IN Debrecen programsorozat következő esemé-
nye a szeptember 8–11. között megvalósuló Zsidó Kul-
turális Napok. A programkínálat között szerepel – többek 
között – Födő Sándor Kaddisa Bíró Eszter szólóénekével, 
vezetett túrák az Explore Debrecen közreműködésével, 
szabadtéri filmvetítések és az I. Debreceni zsidó utca-
fesztivál, amelyen egy egész napon át gasztronómiai, 
kulturális, zenei és ismeretterjesztő programokkal is 
gazdagodhattok. 

További részletek az ALL-IN Debrecen Facebook-
oldalán!

Virágudvar
Idén is virágba borul a Simonffy utcai Ifiház udvara a 
virágkarnevál időszakában; ezúttal is egy igazi fiesztában 
és egyedi látványban lesz részük a látogatóknak. Az in-
gyenes rendezvényen vérpezsdítő latin ritmusok fognak 
felcsendülni. Velünk lesz – többek között – a Fiesta zene-
kar Csordás Tibivel, a Salsa Ritmo táncegyüttes, a Piruett 
Studio, a Kenguru Tánc Tánc- és Sportegyesület, latin 
táncosok is és még sokan mások.

A hamisítatlan karneváli színpadi hangulat mellett 
a kisebbeket arcfestés, csillámtetoválás és lufibohóc is 
várja augusztus 18-án, 16.30 és 22 óra között.
A rendezvény ingyenesen látogatható.
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Hamburger, steak,  
hátszín
Ősszel már második alkalommal hívja Debrecenbe a 
hamburger hazai szerelmeseit a Szaft ’N Burger. Idén 
már steaksütő versennyel is bővül a versenyprogram: 
ezúttal a hátszínt „vendégül látva” az eseményen, a 
Nagyerdei Parkban, a Békás-tónál, szeptember 3-án  
10 és 19 óra között.

Nem élhetek  
muzsikaszó nélkül 
A Tesla – Végtelen energia, a Teljesen idegenek, A Pál 
utcai fiúk, a Hotel Menthol és a Játék a kastélyban 
óriási sikere után a Zenthe Ferenc Színház Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékával zárja a 
nyári előadások idei sorozatát a Nagyerdei Szabadtéri 
Játékok. Móricz dzsentrivilágának jellegzetes figurája 
Balázs, a nyíri birtokos. Pontosan tudja, hogy mulat egy 
magyar úr! Ez a Balázs szereti a vidámságot, a cigány-
zenét, no meg azt, ha portáján három napig tart a vi-
gasság… A darabot augusztus 23-án 20 órától láthatja 
a közönség Mikó István rendezésében. 
Fotó: debreceniszabadteri.hu

Idén is lesz örömzene
Igazán különleges élményre invitálja a vállalkozó kedvű 
zenészeket a Rocksuli, ugyanis az intézmény már ne-
gyedik alkalommal hirdette meg az Örömzene elneve-
zésű eseményét. 

Szeptember 11-én négy magyar dalt játszanak 
együtt a jelentkezők a Nagyerdei Víztoronyban. A 
Colortól a Jöhet egy új felvonás, a Bagossy Brothers 
Companytól az Olyan Ő, a Lordtól az Egyedül és a Vad 
Fruttiktól a Lehetek én is című slágerek lesznek műso-
ron.

„Jöhetsz bármilyen hangszeren, vagy használhatod 
a torkodat is!” – biztatnak mindenkit a szervezők. Az 
eseményre a www.rocksuli.hu oldalon lehet regisztrálni.

Templomok  
Éjszakája
A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és 
Múzeuma belvárosi templomtúrára hívja az érdeklődő-
ket. Az Ars Sacra Fesztivál keretében ugyanis évek óta 
megnyitják kapuikat a debreceni templomok: megis-
merhetjük történetüket, illetve a gyülekezeti lelkiségbe 
is bepillantást nyerhetünk. Idén szeptember 17-én, 
szombaton 18.45 órai kezdettel ingyenes tárlatvezetés-
sel és zenei műsorral egybekötött sétán vehetnek részt 
az érdeklődők. 

A séta során várhatóan felkeresendő szakrális te-
rek: a Református Kollégium Oratóriuma, a Kossuth 
utcai templom, a görög katolikus templom, az ortodox 
templom, a Szent Anna-székesegyház, az evangélikus 
templom, a Kistemplom, a Pásti utcai zsinagóga és a 
Nagytemplom.

Gyülekező a Református Kollégium Oratóriumánál 
(Kálvin tér 16.). A részvétel regisztrációhoz kötött, 
jelentkezni előzetesen az +36 (52) 614-370-es tele-
fonszámon vagy a tkovacs@silver.drk.hu e-mail-címen 
lehet. 

Az éjszakai program orgonakoncerttel zárul a Nagy-
templomban, a tervek szerint 22.30-kor.
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Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 19:15 – 20:15 / KlasszPont, Kossuth tér (az Aranybika előtt)

Ingyenes

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 20:30 / Debrecen, Kossuth tér
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / Kodály Filharmonikusok / Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegy: 500 Ft (Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Nyári bájoló – a Kodály Kórus koncertje
2022. augusztus 15. 22.00 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 22.30 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Bérletek:
Korzó, Napló (9+2 koncert) Gulyás (4 koncert) 
Rubányi (4 koncert) Kodály Kórus (5 koncert)

A Kodály Filharmonikusok kamarasorozatára jegyek 
válthatók.

Bérletvásárlás:
2022. július 4-től a bérletekben szereplő első koncert nap-
jáig. Bérletmegújítás július 4. és szeptember 15. között.

Jegyvásárlás: 
a bérletes koncertekre szeptember 20-tól.

Bérlet- és jegyértékesítés:
Klassz Pont (Halköz Üzletház oldalsó utcafront,
Simonffy u. 4-6.)
Kölcsey Központ, jegypénztár (Hunyadi utca 1-3; 
telefon: +36 52 518 400) 
Tourinform Iroda (Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506) 
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Inter-
ticket országos hálózatában és kodalyfilharmonia.jegy.hu 
weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Információ:  
kozonseg@kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu

VÁLTSON BÉRLETET
2022/2023-AS ÉVADUNKRA!

KLASSZIKUSOK  
ÉJSZAKÁJA 2022 

Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus / 
Somogyi-Tóth Dániel / Kollár Imre / 
Kocsis-Holper Zoltán / Bényi Tibor / 
Káli Gábor

 
Közreműködőink lesznek: 

Szabó Marcell, Jean-Efflam Bavouzet, Győri 
Noémi, Karasszon Eszter, Kolonits Klára, 
Wiedemann Bernadett, Kovács István, 
Grünwald Béla, Berecz Mihály, Fejérvári 
Zoltán, Pusker Júlia, Várjon Dénes, 
Tabea Zimmermann és Jörg Widmann, 
Zemlényi Eszter, Fekete-Kovács Kornél, 
MÁV Szimfonikus Zenekar, Nemzeti 
Filharmonikusok, Concerto Budapest, 
Modern Art Orchestra, Kovács János, Keller 
András, Anton Shaburov, Vajda Gergely, 
Giulio Marazia és még sokan mások…

A Debreceni Ünnepi Játékok támogatója: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

KLASSZIKUSOK  
ÉJSZAKÁJA 2022
A Kodály Filharmonikusok 
kamaraegyütteseinek műsora
2022. augusztus 15. 19:15 – 20:15 /
KlasszPont, Kossuth tér (az Aranybika előtt)

Ingyenes

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és 
a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 20:30 / Debrecen, Kossuth tér
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / 
Kodály Filharmonikusok / 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegy: 500 Ft
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

A Debreceni Ünnepi Játékok támogatója: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Nyári bájoló – a Kodály Kórus koncertje
2022. augusztus 15. 22.00 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

„Egy kis éji zene” – A Kodály Filharmonikusok 
kamaraegyüttesének műsora
2022. augusztus 15. 22.30 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes
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Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 19:15 – 20:15 / KlasszPont, Kossuth tér (az Aranybika előtt)

Ingyenes

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 20:30 / Debrecen, Kossuth tér
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / Kodály Filharmonikusok / Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegy: 500 Ft (Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Nyári bájoló – a Kodály Kórus koncertje
2022. augusztus 15. 22.00 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 22.30 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Bérletek:
Korzó, Napló (9+2 koncert) Gulyás (4 koncert) 
Rubányi (4 koncert) Kodály Kórus (5 koncert)

A Kodály Filharmonikusok kamarasorozatára jegyek 
válthatók.

Bérletvásárlás:
2022. július 4-től a bérletekben szereplő első koncert nap-
jáig. Bérletmegújítás július 4. és szeptember 15. között.

Jegyvásárlás: 
a bérletes koncertekre szeptember 20-tól.

Bérlet- és jegyértékesítés:
Klassz Pont (Halköz Üzletház oldalsó utcafront,
Simonffy u. 4-6.)
Kölcsey Központ, jegypénztár (Hunyadi utca 1-3; 
telefon: +36 52 518 400) 
Tourinform Iroda (Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506) 
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Inter-
ticket országos hálózatában és kodalyfilharmonia.jegy.hu 
weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Információ:  
kozonseg@kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu

VÁLTSON BÉRLETET
2022/2023-AS ÉVADUNKRA!

KLASSZIKUSOK  
ÉJSZAKÁJA 2022 

Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus / 
Somogyi-Tóth Dániel / Kollár Imre / 
Kocsis-Holper Zoltán / Bényi Tibor / 
Káli Gábor

 
Közreműködőink lesznek: 

Szabó Marcell, Jean-Efflam Bavouzet, Győri 
Noémi, Karasszon Eszter, Kolonits Klára, 
Wiedemann Bernadett, Kovács István, 
Grünwald Béla, Berecz Mihály, Fejérvári 
Zoltán, Pusker Júlia, Várjon Dénes, 
Tabea Zimmermann és Jörg Widmann, 
Zemlényi Eszter, Fekete-Kovács Kornél, 
MÁV Szimfonikus Zenekar, Nemzeti 
Filharmonikusok, Concerto Budapest, 
Modern Art Orchestra, Kovács János, Keller 
András, Anton Shaburov, Vajda Gergely, 
Giulio Marazia és még sokan mások…

A Debreceni Ünnepi Játékok támogatója: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

KLASSZIKUSOK  
ÉJSZAKÁJA 2022
A Kodály Filharmonikusok 
kamaraegyütteseinek műsora
2022. augusztus 15. 19:15 – 20:15 /
KlasszPont, Kossuth tér (az Aranybika előtt)

Ingyenes

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és 
a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 20:30 / Debrecen, Kossuth tér
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / 
Kodály Filharmonikusok / 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegy: 500 Ft
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

A Debreceni Ünnepi Játékok támogatója: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Nyári bájoló – a Kodály Kórus koncertje
2022. augusztus 15. 22.00 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

„Egy kis éji zene” – A Kodály Filharmonikusok 
kamaraegyüttesének műsora
2022. augusztus 15. 22.30 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 19:15 – 20:15 / KlasszPont, Kossuth tér (az Aranybika előtt)

Ingyenes

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 20:30 / Debrecen, Kossuth tér
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / Kodály Filharmonikusok / Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegy: 500 Ft (Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Nyári bájoló – a Kodály Kórus koncertje
2022. augusztus 15. 22.00 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 22.30 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

Bérletek:
Korzó, Napló (9+2 koncert) Gulyás (4 koncert) 
Rubányi (4 koncert) Kodály Kórus (5 koncert)

A Kodály Filharmonikusok kamarasorozatára jegyek 
válthatók.

Bérletvásárlás:
2022. július 4-től a bérletekben szereplő első koncert nap-
jáig. Bérletmegújítás július 4. és szeptember 15. között.

Jegyvásárlás: 
a bérletes koncertekre szeptember 20-tól.

Bérlet- és jegyértékesítés:
Klassz Pont (Halköz Üzletház oldalsó utcafront,
Simonffy u. 4-6.)
Kölcsey Központ, jegypénztár (Hunyadi utca 1-3; 
telefon: +36 52 518 400) 
Tourinform Iroda (Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506) 
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Inter-
ticket országos hálózatában és kodalyfilharmonia.jegy.hu 
weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Információ:  
kozonseg@kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu

VÁLTSON BÉRLETET
2022/2023-AS ÉVADUNKRA!

KLASSZIKUSOK  
ÉJSZAKÁJA 2022 

Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus / 
Somogyi-Tóth Dániel / Kollár Imre / 
Kocsis-Holper Zoltán / Bényi Tibor / 
Káli Gábor

 
Közreműködőink lesznek: 

Szabó Marcell, Jean-Efflam Bavouzet, Győri 
Noémi, Karasszon Eszter, Kolonits Klára, 
Wiedemann Bernadett, Kovács István, 
Grünwald Béla, Berecz Mihály, Fejérvári 
Zoltán, Pusker Júlia, Várjon Dénes, 
Tabea Zimmermann és Jörg Widmann, 
Zemlényi Eszter, Fekete-Kovács Kornél, 
MÁV Szimfonikus Zenekar, Nemzeti 
Filharmonikusok, Concerto Budapest, 
Modern Art Orchestra, Kovács János, Keller 
András, Anton Shaburov, Vajda Gergely, 
Giulio Marazia és még sokan mások…

A Debreceni Ünnepi Játékok támogatója: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

KLASSZIKUSOK  
ÉJSZAKÁJA 2022
A Kodály Filharmonikusok 
kamaraegyütteseinek műsora
2022. augusztus 15. 19:15 – 20:15 /
KlasszPont, Kossuth tér (az Aranybika előtt)

Ingyenes

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és 
a Kodály Filharmonikusok koncertje
2022. augusztus 15. 20:30 / Debrecen, Kossuth tér
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / 
Kodály Filharmonikusok / 
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Regisztrációs jegy: 500 Ft
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ)

A Debreceni Ünnepi Játékok támogatója: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Nyári bájoló – a Kodály Kórus koncertje
2022. augusztus 15. 22.00 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes

„Egy kis éji zene” – A Kodály Filharmonikusok 
kamaraegyüttesének műsora
2022. augusztus 15. 22.30 / Debrecen, Emlékkert

ingyenes
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Ha évek óta keres a Piac utcán, a Református Kistemp-

lommal szemben egy nem túlságosan nagy, „cuki” kis 

üzletet, ahol álmait megvalósíthatja, elérkezett az Ön 

ideje. Találtunk egy ilyen helyiséget Önnek a Piac utca 

22. alatt. Itt megvalósíthatja terveit, dédelgetett ál-

mait. Amit mi hozzá tudunk tenni a reménybeli sikeres 

vállalkozásához:

Egy világos, nagy portállal rendelkező, remek adott-

ságú üres üzlethelyiség.  Alapterülete 59 m2, melyhez 

72 m2-es galéria tartozik. Az üzlet száraz, tiszta, por-

mentes. Gyalog, tömegközlekedéssel is kiválóan meg-

közelíthető. 

Leendő bérlőnk számíthat a sétálóövezetben megfor-

duló járókelők vásárlóerejére is. A Piac utca 22. alatt 

található jövőbeni elegáns üzletéről még többet meg-

tudhat a www.civishaz.hu oldalról, vagy érdeklődhet 

telefonon.

Ne feledje, az üzlethelyiséget mi adjuk, 

Önnek csak az ötletet kell hozni! 

Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

KIVÁLÓ 

ADOTTSÁGOK...

...KIVÁLÓ 

LEHETŐSÉGEK!
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Ha évek óta keres a Piac utcán, a Református Kistemp-

lommal szemben egy nem túlságosan nagy, „cuki” kis 

üzletet, ahol álmait megvalósíthatja, elérkezett az Ön 

ideje. Találtunk egy ilyen helyiséget Önnek a Piac utca 

22. alatt. Itt megvalósíthatja terveit, dédelgetett ál-

mait. Amit mi hozzá tudunk tenni a reménybeli sikeres 

vállalkozásához:

Egy világos, nagy portállal rendelkező, remek adott-

ságú üres üzlethelyiség.  Alapterülete 59 m2, melyhez 

72 m2-es galéria tartozik. Az üzlet száraz, tiszta, por-

mentes. Gyalog, tömegközlekedéssel is kiválóan meg-

közelíthető. 

Leendő bérlőnk számíthat a sétálóövezetben megfor-

duló járókelők vásárlóerejére is. A Piac utca 22. alatt 

található jövőbeni elegáns üzletéről még többet meg-

tudhat a www.civishaz.hu oldalról, vagy érdeklődhet 

telefonon.

Ne feledje, az üzlethelyiséget mi adjuk, 

Önnek csak az ötletet kell hozni! 

Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

KIVÁLÓ 

ADOTTSÁGOK...

...KIVÁLÓ 

LEHETŐSÉGEK!

Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

...KIVÁLÓ 

LEHETŐSÉGEK!

VÍZIPIPA 
– úgy, ahogyan 
érdemes

Manapság már itthon is köz-
ismert és felettébb népszerű 
időtöltés a vízipipázás. Sokan 
sokféleképpen pipáznak, de 
vajon milyen a jó pipa?  
Hol és milyen környezetben 
érdemes felizzítani  
a szénkockákat? 
Nos, a válasz: Emperor. Ezen 
a helyen olyan pipát tesznek a 
vendégek elé, amelyek korsze-
rűek, esztétikusak és tökéletes 
ízélménnyel szolgálnak, hiszen 
minden pipa külön ízre van be-
járatva. Ez pedig nem általános 
dolog. A keleti tradíció tisztelete 
itt találkozik a modern nyugati 
ember igényeivel. Az Emperor-
ban a lényeg az, hogy a vendé-
gek tökéletes pipa-élményben 

Hiszen miért pipáznánk hangos 
zene mellett, vagy kocsma-
közegben? Hosszasan füstöt 
eregetni csak ott esik jól, ahol 
nyugodt és barátságos a légkör, 
ahol tisztaság van, és ahol 
stílusos a környezet. Egy ilyen 
helyen pipázni egyszerre meg-
nyugvás és felderülés. 
Ez vár az Emperorban.

részesüljenek. 
Ennek csupán az 
egyik része a minő-
ségi és nagy gonddal 
elkészített pipa. A másik 
– épp oly fontos – rész pedig 
a megfelelő környezet, vagyis 
a nyugalom és az illő hangulat 
megteremtése. 

EMPEROR 
HOOKAH LOUNGE

Debrecen, Piac u. 58.
Nyitva: 

H.–Cs.: 14.00–23.00
P.–Szo.: 14.00–0.00 

V.: 14.00–23.00



22

Ahány ház, annyi szokás – tartja  
a mondás. Miképp az is igaz, 
hogy ahány ruha, nadrág, zakó, 
ing – a sor korlátok nélkül a vég-
telenségig folytatható –, annyiféle 
anyag, minta, igény, kinek kinek 
ízlése és pénztárcája szerint.  

A Gyöngy textil méteráru-keres-
kedés textiljei minden igénynek 
megfelelnek; ruházati méteráru-
ból szinte minden megtalálható; 
legyenek azok strapabíró, erős 
használatnak kitett, akár igényes, 
kényes, törődést, odafigyelést 
kívánó anyagok. 

A tájékozatlan vevőket szakmai 
tanáccsal látják el az üzletben, 
hiteles szakmai szemmel tudnak 
ötletek adni, így a lehető legjobb 
döntés születhet a szükséges 
textil kiválasztásakor. 

Szükség és igény esetén sza-
bás-varrási javaslatokat is kérhet-
nek a vásárlók, sőt varrónőket is 
ajánlanak a ruha-álmok megvaló-
sításához. 

A Gyöngy Textil minden igényt 
kielégítő, egyedi, igényes texti-
leket forgalmaz hozzáértő, 
szakmai háttérrel.

TEXTIL 
minden igényre

GYÖNGY 
TEXTIL – MÉTERÁRU

Debrecen, Batthyány u. 1.
Nyitva: H.: zárva,
K.-P.: 9.00-17.00, 
Szo.: 9.00-13.00 

Kapcsolat:
Kerekes Gyöngyi

Telefon: +36-30/452-9589
E-mail: 

gyongykertext@gmail.com
Facebook:

Gyöngy Textil - méteráru

www.civishaz.hu
+36 20 413 9573
+36 30 475 2491
+36 20 471 3842

SZAKÍTSA SZÉT 

a korlátokat!
Sokakat akadályoznak terveik 
megvalósításában a vélt vagy 
valós korlátok, jogszabályokból 
vagy téglából emelt falak. Utób-
biakat mi ledöntöttük. Terveit 
olyan üzlethelyiségben valósít-
hatja meg, melynek mind alap-
területe, mind belmagassága 
figyelemre méltó. 

A Piac utca 69. alatt található új 
bérlőre váró helyiségünk kivá-
ló adottságokkal bír: földszinti, 
utcafrontra nyíló, nagy kirakati 
portállal rendelkezik. Földszinti 
alapterülete 199 m2, melyből kö-
zel 150 m2 falak nélküli, egyetlen 
légtérrel rendelkező helyiség.  
A földszinti területhez 33 m2 ga-
léria tartozik. Az üzlet jelenleg 
nagyméretű terasszal üzemelő 
kávézó-cukrászdaként működik, 
de a leendő bérlőnk fantáziájára 
bízzuk, hogy a jövőben miként 
hasznosítja ezt a kiváló adottsá-
gú helyiséget, mely előtt közvet-
lenül lehet parkolni. 
A helyiséget még vonzóbbá te-
heti, hogy hamarosan befejező-
dik a Petőfi tér átépítése, így a 
potenciális vásárlóerőt jelentő 
gyalogosforgalom is növekszik 
az üzlet előtt. 
Potenciális bérlőnk a helyiség-
ről a www.civishaz.hu oldalon 
tudhat meg többet, de leendő 
együttműködő partnerünk hívá-
sát telefonon is várjuk.
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www.civishaz.hu
+36 20 413 9573
+36 30 475 2491
+36 20 471 3842
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O SÖRFESZTIVÁL a nagyerdei 
parkban augusztus 15. és 21. 
között

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

Debrecen Strandon. 13.30: Pancsi 
party. Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness. Vízi játékok az Aquaticum 
Debrecen Strandon.

O Augusztus 14., vasárnap, 20.30
Nyár esti operaslágerek. Dolora 
Zajick és Ramón Vargas mes-
terkurzusának zárókoncertje 
a Debreceni Ünnepi Játékokon a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Augusztus 15–19.
Vénkerti  kézműves alkotótábor 
gyerekeknek a Borsos-villában.

O Augusztus 15–21.
Debreceni Virágkarnevál. Egy-
hetes programkavalkád Debrecen 
utcáin és terein.

O  Augusztus 15-21.
Playmobil-kiállítás a Kölcsey 
Központban.

O Augusztus 15–21., 12 és 22 óra 
között
Kézműves vásár a Piac utca 1–3. 
szám alatt.

O Augusztus 15–21.
Nagyerdei Sörkert – Beer by 
Lake. Sörfesztivál a Nagyerdőben.

O Augusztus 15–21.
Fények éjszakái. Fényművésze-
ti különlegességek a nagyerdei 
parkban és a belvárosban.

O Augusztus 15., hétfő, 10 óra
Kincsek a víz alatt. Ismeret-
terjesztő előadás a Méliusz-
könyvtárban.

O Augusztus 15., hétfő, 19.15 
KlasszPont. A Kodály Filharmo-
nikusok kamaraegyütteseinek 
ingyenes műsora a Kossuth téren 
az Aranybika előtt. 

O Augusztus 15., hétfő, 20.30
Klasszikusok éjszakája. Ramón 
Vargas és a Kodály Filharmoni-
kusok Debrecen közös koncertje 
a Debreceni Ünnepi Játékokon a 
Kossuth téren.

HÉTRŐL HÉTRE
Augusztusban
O Tökmag Kuckó zenebölcsi a 
Simonffy utcai Ifiházban – pén-
tekenként 9.30-tól.

Augusztusban, szeptemberben
O Gitáros mókaóra a Borsos-
villában csütörtökönként  
9 órától.
Augusztusban, szeptemberben
O Anyafonó. Támogató kör 
anyáknak és babáknak a 
Borsos-villában hétfőnként  
10 órától.
Augusztusban, szeptemberben
O Jóga a Borsos-villában csü-
törtökönként 19 órától.
Augusztusban, szeptemberben
O Mozdulj, Debrecen! Ge-
rinctorna a Józsai Közösségi 
Házban – keddenként és csütör-
tökönként 15.30-tól.

Szeptemberben
O Hangbújócska zenebölcsi  
a Borsos-villában keddenként  
9 órától, a Méliusz-könyvtárban
keddenként 10.30-tól, a Józsai 
Közösségi Házban csütörtökön-
ként 10 órától.
Szeptemberben

O Zesty Lingo angol bölcsi a 
Józsai Közösségi Házban – hét-
főnként 10 órától.

O  Augusztus
40. Magyar Sajtófotó-kiállítás a 
Csapó utcai virágpiacon. Megtekint-
hető augusztus 31-éig.

O  Augusztus
Az erdő élővilága. A Természet-
tár kiállítása az Újkerti Közösségi 
Házban. Megtekinthető szept. 6-áig.

O  Augusztus
Kirak’Art kiállítás – Természetes 
közeg. Cs. Horváth Judit festő-
művész, művésztanár kiállítása 
a Dr. Relax Cipőszalon kirakatában. 

O  Augusztus
Új világ hajnalán. Tisza István-
emlékkiállítás a Csokonai Irodalmi 
Laborban. Látogatható: december 
31-éig.

O Augusztus 13., szombat, 10 óra
Pancsi party. Aqua Manó Party 
és Aqua Fitness. Vízi játékok az 
Aquaticum Debrecen Strandon. 13 
óra: Csillámos testfestés és kre-
atív foglalkozás.

O Augusztus 13., szombat, 18 óra
Harcosok slamje. Debreceni 
slammerek összecsapása a Mo-
demben.

O Augusztus 13., szombat, 20.30
140 éve Kodállyal. Ünnepi gála-
est a Debreceni Ünnepi Játéko-
kon a Kossuth téren.

O Augusztus 13., szombat, 21 óra
Az elmúlt évtizedek legnagyobb 
klubhimnuszai a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Augusztus 14., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O Augusztus 14., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Augusztus 14., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kre-
atív foglalkozás az Aquaticum 

O Augusztus 15., hétfő, 22 óra
Nyári bájoló. A Kodály Kórus 
Debrecen műsora az Emlékkert-
ben. 22.30: Egy kis éji zene. A 
Kodály Filharmonikusok kama-
raegyüttesének műsora az Em-
lékkertben.
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O  Augusztus 16., kedd
Virágudvar – Art-flore. Debre-
ceni képzőművészek virágkar-
neváli kiállítása a Simonffy utcai 
Ifjúsági Házban. Megtekinthető 
augusztus 31-éig.

O Augusztus 16., kedd, 10 óra
Kreatív kedd. Kézműves foglal-
kozások gyerekeknek az Újkerti 
Könyvtárban.

O  Augusztus 16., kedd, 16 óra
A Debreceni Nyugdíjas Szövet-
ség kiállítása a Méliuszban.

 O Augusztus 16., kedd, 17 óra
Nyári gyerekfoglalkozások a 
Modemben.

O  Augusztus 16., kedd, 18 óra
Budapesti Illusztrációs Fesz-
tivál. Lázár–Pilinszky–Mészöly 
évfordulós kiállítás a Bényi Ga-
lériában.

O Augusztus 16., kedd, 20.30
A Debrecen Helyőrségi Zenekar 
koncertje a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Augusztus 16., kedd, 20.30
Fergeteges szabadtéri buli Hor-
váth Tamással a Kossuth téren.

O Augusztus 16., kedd, 21 óra
Belvárosi kertmozi: Jurassic 
Park a Modem belső kertjében.

O Augusztus 17–21.
XI. Galiba Gyermekfesztivál. 
Családi programok a debreceni 
vidámparkban.

O Augusztus 17–21.
Virágos napok a virágkarnevál 
hetén az Agórában.

O Augusztus 17–21.
Belvárosi zenés esték a Dósa 
nádor téren.

O  Augusztus 17., szerda, 15 óra
Magyar Géniusz vándorkiállítás 
megnyitója a Déri Múzeumban. 

O Augusztus 17., szerda, 17 óra
Színes város. Street art élő fes-
tés a Dósa nádor téren.

O Augusztus 17., szerda, 17 óra
Virágkarneváli bringatúra. A 
Future of Debrecen programja a 
Bem tértől.

O Augusztus 17., szerda, 18.30
Szabadtéri jóga a Békás-tónál.

O Augusztus 17., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Augusztus 17., szerda, 20.30
Magashegyi Underground-kon-
cert a Kossuth téren.

O Augusztus 17., szerda, 21 óra
Belvárosi kertmozi: Mamma Mia 
a Modem belső kertjében.

O Augusztus 17., szerda, 22 óra
4S Street-buli a Kossuth téren.

O Augusztus 18., csütörtök, 10 óra
Nyári gyerekfoglalkozások a 
Modemben.

O Augusztus 18., csütörtök, 14 óra
Geronimo Stilton Klub a Józsai 
Könyvtárban.

O Augusztus 18., csütörtök, 16.30
Virágudvar. Színpadi produkciók, 
fergeteges koncert a Simonffy 
utcai Ifjúsági Házban.

O Augusztus 18., csütörtök, 16 óra
Virágok városa. Virágkarneváli 
városnéző séta a Nagyerdőn.

O Augusztus 18., csütörtök, 16 óra
Kis liba, nagy liba, Agy(ag)me-
nős Galiba című kiállítás meg-
nyitója a Józsai Közösségi Házban.

O Augusztus 18., csütörtök, 18 óra
Világok virága. Rózsaültetés a 
Székelyek parkjában.

O Augusztus 18., csütörtök, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Augusztus 18., csütörtök, 20.30
Malek Andi Soulistic. Gospel 
Turné a Nagyerdei Szabadtéri Szín-
padon.

O Augusztus 18., csütörtök, 20.30
Punnany Massif-koncert a Kos-
suth téren.

O Augusztus 19–20., 12 és 20 óra 
között
Botanica Expo. Kertészeti vásár 
és kiállítás a Kölcsey Központban 
és a Baltazár Dezső téren.

O Augusztus 19., péntek, 9 óra
Botanica - I. Nemzetközi Vi-
rágkötészeti Kupa a Csapó utcai 
virágpiacon.

O Augusztus 19., péntek, 9 óra
Virágok városa. Virágkarneváli 
városnéző séta a belvárosban a 
Régi Városházától.

O Augusztus 19., péntek, 19 óra
IV. Night Ride. Esti biciklis felvo-
nulás a Ködszínháztól.

O Augusztus 19., péntek, 20.30
Fenyő Miklós-koncert és '80-as 
évek party a Kossuth téren.

O Augusztus 19., péntek
Mulat a torony! Nótár Mary a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 20., szombat
Az erdő karneválja. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O Augusztus 20., szombat, 8 óra
Karneváli élményfutás. Futás a 
színes felhők alatt a Baltazár Dezső 
téren és az Egyetem téren.

O Augusztus 20., szombat, 9 óra
Karneváli felvonulás. Virágkocsik 
és táncosok a megszokott útvonalon 
a Rózsa utcától.

O Augusztus 20., szombat, 10 óra
Aloha! Nyári Hoola Party, Aqua 
Manó Party és Aqua Fitness. Vízi 
játékok az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Augusztus 20., szombat, 14 óra
Virágkocsi-korzó és oldtimer 
show a Nagyerdei Stadion Északi 
rendezvénytéren.

O Augusztus 20., szombat, 14 óra
IMPRessziók, IMPRovizicáiók. 
Kép, zene, tánc – szabadon a sza-
badban a nagyerdei parkban.

O Augusztus 20., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés és tűzzsong-
lőrök az Aquaticum Debrecen 
Strandon.

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

O PUNNANY MASSIF-koncert 
lesz a Kossuth téren augusztus 
18-án
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O Augusztus 20., szombat, 21 óra
István, a király. Rockopera a Kos-
suth téren.

O Augusztus 20., szombat, 22 óra
Utcabál a Dósa nádor és a Kossuth 
téren

O Augusztus 21., vasárnap
Magyarok kenyere Hármas-
hegyalján. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O  Augusztus 21., vasárnap, 8 óra
Virágkocsi-kiállítás a Piac utcán 
és a Kossuth téren.

O Augusztus 21., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aloha! Nyári 
Hoola Party, Aqua Manó Party 
és Aqua Fitness. Vízi játékok az 
Aquaticum Debrecen Strandon.

O Augusztus 21., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Augusztus 21., vasárnap, 17 óra
90 éves a Debreceni köztemető. 
Program a Debreceni köztemetőben.

O Augusztus 22., hétfő, 10 óra
Történelmünk egy darabja a 
tenger mélyén. Ismeretterjesztő 
előadás a Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 23., kedd, 17 óra
Nyári gyerekfoglalkozások a 
Modemben.

O Augusztus 23., kedd, 17 óra
Bolondériából Harmóniába. 
Zenés előadás a Méliusz-
könyvtárban.

O Augusztus 23., kedd, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: augusztus 24.

O Augusztus 24., szerda, 10.30
Nyárfaló. Szünidei családi mati-
né a Méliusz-könyvtárban.

O Augusztus 24., szerda, 16 óra
KönyvTársasJáték a Méliuszban.

O Augusztus 24., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Augusztus 25., csütörtök, 10 óra
Nyári gyerekfoglalkozások a 
Modemben.

O Augusztus 25., csütörtök, 10.30
Nyári társasjátékklub a Méliusz-
könyvtárban.

O  Augusztus 25., csütörtök, 17 óra
Kodály Zoltán: Meditáció egy 
Debussy-motívum fölött. A Deb-
receni Képzőművész Céh tagjainak 
kiállítása a Borsos-villában.

O Augusztus 25., csütörtök 
Csendes csütörtök: Diabolus 
in musica akusztik a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Augusztus 26., péntek, 20.30
Deák Bill Blues Band a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Augusztus 27., szombat
Fotós túra. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Augusztus 27., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2. 
szám alatt.

O Augusztus 27., szombat, 10 óra
Józsai kreatív szombat a Józsai 
Közösségi Házban.

O Augusztus 27., szombat, 10 óra
Nyárbúcsúztató party – Aqua 
Manó Party és Aqua Fitness az 
Aquaticum Debrecen Strandon.  
13 óra: Csillámos testfestés és 
Kreatív foglalkozás.

O Augusztus 27., szombat, 10 óra
Kreatív szombat a Borsos-villá-
ban.

O Augusztus 27., szombat, 19 óra
Retro Torony. Nyárzáró szabad-
téri buli a 90-es évek slágereivel a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 28., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O Augusztus 28., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Nyárbúcsúz-
tató party – Aqua Manó Party és 
Aqua Fitness.

O Augusztus 28., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O  Augusztus 29., hétfő
Minikiállítás könyvajánlóval a 
Méliusz-könyvtárban. Téma: A ma-
gyar fotográfia napja. 
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O Augusztus 29., hétfő, 10 óra
Elsüllyedt múzeum. Ismeret-
terjesztő előadás a Méliusz-
könyvtárban.

O Augusztus 30., kedd, 16.30
Nyári kreatívkodás. Kézműves 
foglalkozások a Méliuszban.

O Augusztus 30., kedd, 17 óra
Nyári gyerekfoglalkozások a 
Modemben.

O Augusztus 31., szerda
Az emlékek erdejében. A Zsuzsi 
Erdei Vasút programja.

O Augusztus 31., szerda, 16.30
Pécsi Samu Cserepek (Egy másik 
boldog ember) című könyvbemu-
tatója a DAB-székházban.

O Augusztus 31., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Szeptember 3., szombat
Ajánlom-túra – erdei séta a 
Mária-kegyhelyig. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O Szeptember 3., szombat, 10 óra
Szaft ’N Burger a Békás-tónál.

O Szeptember 3., szombat
V. Minicon. Távol-keleti kultúrák 
iránt rajongók találkozója az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Szeptember 3., szombat, 19 óra
Korda György & Pixa. ALLIN. Há-
zibuli a Nagyerdei Víztoronyban.

O Szeptember 4., vasárnap
Őszi veteránalkatrész-börze és 

-kiállítás a Monostorpályi út 37. 
szám alatt.

O Szeptember 5., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közössé-
gi Házban.

O  Szeptember 6., kedd, 16 óra
Nyíló Világok II. A Kőbányai 
Képző- és Iparművészek Egyesü-
letének kiállítása a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Szeptember 6., kedd, 17 óra
Ókori Egyiptom Klub következő 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O  Szeptember 6., kedd, 17 óra
Makai Gyula, Nagy Károly és 
Szikszai György kiállítása a Be-
nedek Elek Könyvtárban. 

O Szeptember 7., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja 
a Méliusz-könyvtárban.

O Szeptember 7., szerda, 16.30
Megemlékezés Bényei József 
újságíró, író, költő, színházigaz-
gató halálának 5. évfordulóján a 
DAB-székházban.

O Szeptember 8–11.
Zsidó Kulturális Napok. Debre-
cenben több helyszínen.

O  Szeptember 8., csütörtök
Art Fókusz – Őszi szalon.  
A Debreceni Képzőművész Céh 
Egyesület csoportos kiállítása a 
Simonffy utcai Ifjúsági Házban. 

O Szeptember 10., szombat 
Természetes gyógymódok szom-
batja. A Zsuzsi Erdei Vasút prog-
ramja.

O Szeptember 10., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Szeptember 10., szombat, 15 óra 
II. Hagyományőrző Családi Nap a 
Józsai Közösségi Házban.

O  Szeptember 10., szombat, 15 óra 
Józsai Vászonhímzők Egyesü-
letének kiállításmegnyitója a 
Józsai Közösségi Házban.

O Szeptember 11., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O Szeptember 11., vasárnap, 13.30
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Mediterrán 

Élményfürdőben. 19 óra: Éjszakai 
fürdőzés.

O Szeptember 11., vasárnap, 19 óra
Danny Blue mentalista-show a 
VOKE Egyetértés Műv. Központjában.

O Szeptember 13., kedd, 17 óra
Kreatív sziget a Méliuszban.

O Szeptember 13., kedd, 17 óra
Kedd – Könyvtár – Költők. Vers-
barátok találkozója a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O Szeptember 14–18.
Térey Könyvünnep.

O  Szeptember 14., szerda, 16.30
Nagy Tímea textilszobrász A 
lélek üzenete című kiállítása a 
DAB-székházban.

O Szeptember 14., szerda, 18.15
Életreform-esték az Újkerti Közös-
ségi Házban Kövesi Péter spirituális 
tanítóval.

O Szeptember 15., csütörtök, 17 óra
Ezen a helyen állt… – Irodalmi 
múltunk és Debrecen. Előadás és 
kerekasztal-beszélgetés a Pásti 
utcai Zsinagógában.

O Szeptember 17., szombat
A kulturális örökség napja. A 
Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Szeptember 17., szombat, 18.45
Templomok Éjszakája. A Debre-
ceni Református Kollégium Nagy-
könyvtárának és Múzeumának bel-
városi templomtúrája.

O Szeptember 20., kedd, 9 óra
Örökségünk Debrecen. Helytör-
téneti konferencia a Pásti utcai 
Zsinagógában.

O Szeptember 24., szombat
Kisvasútra fel! Autómentes nap 
a Zsuzsi Erdei Vasúttal.

O Szeptember 25., vasárnap
Szüreti mulatság 
Hármashegyalján. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O Szeptember 25., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O Szeptember 28., szerda 
Turistáskodj itthon! Helytörté-
neti túra a turizmus világnapja 
alkalmából A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O RÉGISÉGVÁSÁR: augusztus 
14-én és 28-án a Nagyerdei 
Stadion északi parkolójában 7 és 
14 óra között várja a látogatókat a 
rendezvény
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O EMLÉKEZZÜNK együtt a  
90 éves Debreceni köztemetőben 
augusztus 21-én 17 órakor.

O SZABADTÉRI JÓGA.  
A FLOW Yoga Debrecen szabadtéri 
gyakorlásán a Békás-tónál kezdők 
is részt vehetnek augusztus 17-én 
18.30-tól. A gyakorlást Fórián-
Esztergály Lilla vezeti. Matrac 
szükséges! A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött!

Szeptember 14-én Térey János 
születésének évfordulójára emlé-
kezünk – a kortárs irodalom debre-
ceni ünnepeként immár harmadik 
alkalommal szervezik meg ekkor a 
Térey Könyvünnepet, ami szeptem-
ber 18-áig tart. 

Tisztelegve a szülővárosát is 
irodalmi térként megkomponáló, 
2019-ben elhunyt költő, drámaíró, 
műfordító kiemelkedő életműve 
előtt, nemcsak rá, de más fontos 
debreceni szerzőkre, művekre is 

A kortárs irodalom ünnepe
szeretné a programsorozat ráirá-
nyítani a figyelmet. Térey Jánosra 
barátai, kollégái emlékeznek egy 
kerekasztal-beszélgetésen a szept-
ember 14-ei, immár hagyományos 
koszorúzás (Kétmalom utca 17.) 
után. A Bereményi Géza életregé-
nyéből készült filmet különleges 
vetítés keretében és a szerzővel 
való beszélgetéssel mutatják be; 
Tar Sándor szövegeinek aktuális 
fordításairól online beszélgetést 
szerveznek. Emellett bemutatják 
Térey János újabb posztumusz 
megjelenő művét, egy esszékö-
tetet is, a Csokonai Színház pedig 
a Deszka fesztivál 15 évére vissza-
tekintő kötetet mutat be. 

Az irodalmi témájú beszélge-
tések mellett városi sétákkal és 
gyerekprogramokkal is készül a 
rendezvényeket szervező Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár, amelynek 
honlapján és Facebook-oldalán a 
részletes program elérhető.

O LAKNER LÁSZLÓ retrospektív 
kiállítása, az Alter Ego szeptember 
11-ig látogatható a Modemben
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Javában tart a DVSC Schaeffler női 
kézilabdacsapatának nyári felké-
szülése az új szezonra. Az erőnléti 
alapozás és az edzőtábor megvolt, 
sőt már győztes edzőmeccset is 
megvívtak Vámos Petráék. 

Időközben csatlakozott társaihoz 
a friss junior-világbajnoki ezüst-
érmes Vámos Míra és egy újabb 
visszaérkezőt is üdvözölhetett a 
csapat, hiszen a súlyos sérülése 
után lábadozó Anca Giegerich 
immár Debrecenben folytatja a re-
habilitációját. A kapus ez idő alatt 
a nyelvünket is szorgalmasan gya-
korolhatta, hiszen kiváló magyar-
sággal köszöntött egy videóban 
minden csapat iránt érdeklődőt.  

De az augusztus legfonto-
sabb történése az volt, hogy a 
Médiacentrum Debrecen korábbi 
főszerkesztője, Vida Gyula a DVSC 
Schaefflernél kommunikációs és 
marketingvezetőként folytatja 
pályafutását. A volt főszerkesztő 
emellett nem hagyja el a Média-
centrumot, hiszen továbbra is ő 
szerkeszti majd a Debrecen Televí-
zió sportműsorait.

– Ez megtiszteltetés.
A DVSC Schaeffler már most 
márkanév a városban; olyan 
eredményeket értek el a lá-

nyok, amikre büszkék lehetünk. 
Viszont a marketing, a kommu-
nikáció és a brandépítés terén 
van még hová fejlődni, mert a 
csapat teljesítménye elhagyta 
a klubnak ezt a részét. Ebben 

igyekszem én segíteni, és 

Régi és új célokat is megfogalmaztak a Loki kézisei

remélem, hogy tudok is majd 
– hangsúlyozta a bemutatkozá-

sakor Vida Gyula.

Az új vezetővel együtt hivatalosan 
is bemutatkoztak az új lokisták. 
Kácsor Gréta elmondta: az Európa 
Ligában szeretnének továbbjutni a 
csoportból. A válogatott lövő azt 
sem tartja lehetetlennek, hogy a 
csapat eljut egészen a Final Fourig. 
A Váctól érkezett játékos hozzá-
tette: a bajnoki pontvadászatban 
ismét a bronzérem a cél, de a két 
magyar nagycsapatot, a Győrt 
és a Fradit is szeretné „elcsípni” 
valamikor. 

A Fehérvárról érkezett Töpfner 
Alexandra szeretné átmenteni a 
tavalyi formáját. Erről jelenlegi 
társai is tudnának mesélni, hiszen 
a két csapat legutóbbi meccsén 
a szélső alaposan megszórta 
a Lokit. A már gyerekkora óta 
jobbkezes jobbátlövő poszton 
szereplő, szintén Vácról érkezett 
Hámori Konszuéla is sok jót vár 

a szezontól, melyhez ő megfelelő 
teljesítménnyel igyekszik majd 
hozzájárulni.

A francia válogatott kapus, 
Cathrine Gabriel ez idáig még nem 
szerepelt külföldön. Elmondta: 
úgy érezte, a további fejlődése 
érdekében meg kellett hoznia ezt 
a döntést.

Augusztus elseje óta kapha-
tók a tavalyinál kedvezőbb 
árú bérletek a Loki kéziseinek 
meccseire. A 2022/23-as sze-
zonra szóló bérletek a magyar 
bajnoki és MK-mérkőzéseken 
kívül érvényesek leszek az EHF 
Európa Liga csoportkörének 
hazai meccseire is. Azok a 
szurkolók, akik az előző sze-
zonban is bérletesek voltak, 
27 ezer forintért vehetik meg 
a helyre szóló bérletet, az új 
vásárlóknak pedig 31 ezer 
forint a helyre szóló szezon-
belépő.
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Amikor e sorok az Olvasó kezébe 
kerülnek, két NB I-es forduló már 
mögöttünk lesz, ezzel együtt nem 
felesleges megtudni, milyen célokkal 
vágott neki a 2022/23-as futball-
szezonnak a Loki teljesen átalakult 
csapata s új vezetősége. 
 
– Mindenképp egy megalkuvás 
nélküli, egész mérkőzésen hajtó csa-
patot szeretnénk látni – nyilatkozta 
Makray Balázs, aki – az elvárások 
mellett – az akadémiát érintő vál-
tozásokról is tájékoztatott. A DVSC 
Futball Zrt. cégvezetője hozzátette, 
mivel sok játékos érkezett, így nem 
biztos, hogy „mindenki készen áll 
majd a bajnokság első heteire”, de 
ez is egy folyamat része.

kapcsolatos tárgyalásokban, szpon-
zorokkal egyeztet.

Makray Balázs arról is beszélt, 
hogy a cél egy modern európai klub 
építése, ehhez pedig elkerülhetetlen 
a szervezeti struktúra átalakítása, 
illetve a létszámbővítés – elsősor-
ban a marketing, a sales és a média 
területén, de „a szakmai vonal is 
elbírna még egy-két segítséget”. 
– A helyi viszonyokat ismerő és jó 
szakembereket keresünk ezekre a 
pozíciókra – tette hozzá.

– A hosszú távú célunk az, hogy a 
debreceni utánpótlásból érkező, 
az akadémiát szakmai vonalon 
megerősítő vonalról táplálkoz-
zon az első csapat – emelte ki.

 
A cégvezető 
szerint a koráb-
biakban is ez 
jellemezte Deb-
recent, és ez nem 
lesz másképp 
az elkövetkező 
időszakban sem. 
A szakember úgy 
véli, lehet, hogy 
külföldi játéko-
sokból esetleg 
több lesz, mint 
korábban, de 
„jó elegyet kell 

alkotni”, illetve „a debreceni magyar 
magnak is komoly szerepe lesz az 
elkövetkező időszakban”.

 Az új vezetés által tető alá ho-
zott igazolásokat tekintve jól látszik, 
hogy leginkább fiatal játékosok 
érkeztek. A cégvezető szerint mind-
egyikükben „van potenciál, illetve 
olyan tapasztalat van mögöttük”, 
ami a klubot fogja segíteni.

Makray Balázs elmondta, folya-
matosan kapnak játékostippeket, 
amihez hozzájárult a külföldi kap-
csolat, de „Debrecen a húzónév”.

– Ebben az évben a legfonto-
sabb az, hogy „ne kelljen hátrafelé 
nézni”, stabilizálja helyét a csapat 
az NB I középmezőnyében – ezáltal 
pedig megalapozzanak egy olyan 
csapatot, amely „középhosszú távon 

minden évben ki tudja tűzni célul a 
nemzetközi kupaszereplést”.

– Mindenképp egy megalkuvás 
nélküli, egész mérkőzésen hajtó 
csapatot szeretnénk látni; ez egy-
értelmű elvárás a vezetés részé-
ről. Támadó szellemű csapatban 
gondolkozunk, mint ami az elmúlt 
egy évben volt, ehhez meglesznek a 
játékosaink belátható időn belül; ezt 
meg is tudjuk valósítani – emelte ki 
a szakember.

A cégvezető arról is beszélt, hogy 
az akadémia életében fontos vál-
tozás következik majd be: jelenleg 
folyamatban vannak a tárgyalások; 
egy nemzetközi kapcsolat fog szak-
mai segítséget nyújtani az akadé-
miának. Herczeg András is visszatért 
a szakmai vezetői pozícióba; az 
akadémia szakmai munkáját ő fogja 
összefogni a külföldi partnerrel 
együttműködve – mondta.

Makray Balázs elárulta, az után-
pótlás-nevelésbe bekerül a DVSC 
ikonikus játékosa, Habi Ronald, aki 
asszisztens edzői feladatokat kap 
majd, a külföldi partner pedig az 
akadémia edzőit fogja kiképezni, de 
a gyerekeknek is lehetőségük lesz 
tornákon, próbajátékokon részt venni 
velük.

– Egy olyan egyesületről van szó, 
amely Európa legjobb akadémiái 
között van, elismerten. Ha majd 
kiderül a neve, látni fogják, hány 
játékost adott a saját országának 
a nemzeti csapataiba, illetve az is 
publikus lesz majd, hogy hány saját 
nevelésű játékossal játszottak az 
elmúlt időszakban, és akkor megérti 
mindenki, miért rájuk esett a válasz-
tás – fogalmazott a cégvezető.

Átalakult a Loki, a pályán és az irodában egyaránt

Fotók: dvsc.hu

 – Belátható időn belül mindenki 
olyan szinten fizikálisan is harcra 
fogható lesz, hogy a maga 110 
százalékát hozzá tudja tenni majd a 
teljesítményével, akár a pályán, akár 
a közösségépítésben a pályán kívül.

Mint a szakember elmondta, 
nem naptári év szerint dolgoz-
nak, az utóbbi időben – többek 
között – a lejáró szerződésekkel, 
a jegyértékesítés elindításával, 
marketinggel, szervezetépítéssel és 
játékosigazolásokkal foglalkoztak.

– Jó irányba és jó ütemben is 
haladunk, de ez még mindig az út 
eleje – emelte ki.

Hozzátette, az új vezetőség 
„rendkívül elkötelezett” a klub iránt, 
az elnök is aktívan vesz részt a mar-
ketinggel, közönségkiszolgálással 

A kisvárdai nyitány (2-2) után augusztus első szom-
bat estéjén hazai pályán is bemutatkozhatott a DVSC 
nyáron átszerveződött csapata: DVSC–Kecskemét 1-1.



32

Sportprogramok
LABDARÚGÁS
Augusztus 13., szombat: DVSC–Vasas
Augusztus 14., vasárnap, 11 óra: Vasas II–DEAC, 13 óra: 
DVSC II–BVSC, 17.30: Füzesgyarmat–Hajdúszoboszló
Augusztus 17., szerda, 17.30: DEAC–DVTK II, Hajdúszo-
boszló–DVSC II
Augusztus 21., vasárnap: Mezőkövesd–DVSC; 11 óra: 
DVSC II–Eger, Vasas II–Hajdúszoboszló, 17.30: Tiszafü-
red–DEAC
Augusztus 27., szombat: DVSC–Puskás AFC
Augusztus 31., szerda: Zalaegerszeg–DVSC; 16 óra: 
DEAC–Sényő, 17.30: Hajdúszoboszló–DVTK II, Pénzügy-
őr–DVSC II
Szeptember 3., szombat: DVSC–Fehérvár
Szeptember 4., vasárnap, 11 óra: DVSC II–Tiszaújváros, 
16 óra: Tiszafüred–Hajdúszoboszló, Karcag–DEAC
Szeptember 10., szombat: Paks–DVSC
Szeptember 11., vasárnap, 16 óra: Kisvárda II–DVSC II, 
DEAC–BKV Előre, Hajdúszoboszló–Sényő
Szeptember 25., vasárnap, 11 óra: DVSC II–Hatvan,  
16 óra: Jászberény–DEAC, Karcag–Hajdúszoboszló
Szeptember 28., szerda, 16 óra: DEAC–Körösladány, 
Hajdúszoboszló–BKV Előre, Békéscsaba II–DVSC II 

RÖPLABDA
Augusztus 18–19., csütörtök, péntek: strandröplabda 
Eötvös Kupa (szabadtéren), Hajdúnánás
Augusztus 21–23., vasárnap–kedd: Eötvös Kupa (te-
remben), Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Kaba, 
Püspökladány

KOSÁRLABDA
Augusztus 23–28., kedd–vasárnap: 3x3 U18 világbaj-
nokság, FIBA 3x3 World Tour, Jr. NBA Hungary League, 
Debrecen, főtér
Augusztus 23–28., kedd–vasárnap: 3x3 U18 világbaj-
nokság, FIBA 3x3 World Tour, Jr. NBA Hungary League, 
Debrecen, főtér

Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi 
hatókörű, évente visszatérő sportrendezvénye az idén 
huszonhatodszor megrendezett Eötvös Kupa nemzetkö-
zi röplabdatorna, melyen a kezdetektől mostanáig ösz-
szesen 5 földrész 58 országából vettek részt játékosok.
Az elmúlt években több korosztályos teremválogatott is 
részt vett a tornán, a hazaiakon kívül például Algériá-
ból, Belgiumból, Chiléből, Grúziából, Izraelből, Katar-
ból, Kazahsztánból, Romániából, Svájcból, Tajvanról, 
Tunéziából. A válogatottakon kívül neves klubcsapatok 
is érkeztek, például az Egyesült Államokból, az Egyesült 
Arab Emírségekből, Finnországból, Kínából, Dániá-
ból, Észtországból, Hollandiából, Lettországból stb. 
A strandröplabdások még egzotikusabb országokból 
utaztak ide, hiszen az elmúlt években Vanuatu vagy 
például Kenya válogatott sportolói is játszottak a 
versenyen.

A szervezők nagy örömére ismét régi fényében tün-
dököl a verseny. A lányoknál 32 teremcsapat regiszt-
rált, a mérkőzéseket Debrecenben, Derecskén, Hajdúbö-
szörményben, Kabán és Püspökladányban játsszák.

Több olyan csapat is visszatér, amelyik az elmúlt 
években már versenyzett az Eötvös Kupán, többek kö-
zött a máltai Swieqi Phoenix Volleyball Club, Debrecen 
finn testvérvárosából ismét érkezik csapat, a kassai 
GT12 pedig immár tizennyolcadik alkalommal vesz 
részt a tornán. Rajtuk és a hazaiakon kívül – többek 
között – Lengyelországból, Romániából, Szerbiából és 
Szlovákiából érkeznek csapatok.

Időrendben először augusztus 18-án a leány, női, fiú 
és férfi párosok strandröplabda Eötvös Kupáját rendezik 
meg Hajdúnánáson. Augusztus 19-én a vegyes párosok 
is összemérhetik tudásukat, ugyancsak Nánáson. A te-
rem Eötvös Kupát augusztus 21–23. között rendezik.

Ismét megrendezik az Eötvös Kupát
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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 Ma-
gyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai mi-
nősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb 
vásárlók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél, 
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüve-
geket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútor-
zatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és 
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdisz-
kont 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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
13 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

VÁLTOZÁS
Erre figyeljenek oda, 
megváltozott ugyanis a 
Debreceni Karitatív Testület 
címe és telefonszáma.  
A testület immár a Thomas 
Mann utca 2/A alatt lévő 
Család- és Gyermekjóléti 
Központban található meg. 
Telefonon pedig a +36 30 
464 8124-es vagy a +36 
30 933 2003-as számokon 
érhetők el.

40. Magyar  
Sajtófotó-kiállítás
A Magyar Sajtófotó-pályázat és 
-kiállítás negyven éve a fotóri-
porteri szakma legnagyobb hazai 
seregszemléje. A válogatott 
kiállítási anyag a Csapó utcai sé-
tálóövezetben látható augusztus 
31-éig.

Megfejtéseiket augusztus 24-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre. 

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió film-

jéből, a Krisztus vándorai  című 
alkotásból sorsolunk ki két darab 
DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben 

vehetik át.
Előző számunk szerencsés 

megfejtői: 

Báthory Zoltán (Lehel u. 20.) és 
Fehér Eszter (Lehel u. 14.).
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DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
EGYHETES PROGRAMKAVALKÁD 
DEBRECEN UTCÁIN ÉS TEREIN

XI. GALIBA GYERMEKFESZTIVÁL 
CSALÁDI PROGRAMOK A VIDÁMPARKBAN

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2022. aug. 12. – szept. 16.

Címlapfotó: Trilite Studio

 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: 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.

Irány a Zsuzsi!
A nyár hátralévő részében is izgalmas programokat 
kínál utasai számára a 140 éves Zsuzsi Erdei Vasút. 

Augusztus 13-án Búzától a kenyérig című prog-
ram és Esti Csillagles, 20-án Az erdő karneválja, 27-
én fotós túra, 31-én emlékvonat várja az utasokat. 

Augusztusi menetrend: kedden csütörtö-
kön és pénteken a Ruyter utcai állomásról 
Hármashegyaljára 8.30, 11.15, 14.15 órakor indul-
nak járatok. Hármashegyaljáról vissza Debrecenbe 
10, 13 és 15.30 órakor.

Hétvégén és ünnepnapon a Ruyter utcáról indulás 
8.30, 11.15 és 15 órakor, Hármashegyaljáról vissza  
10, 13.30 és 16.45-kor.
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