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Minden nap döntések százait hoz-
zunk meg. Legyünk épp munka-
helyen, egy hétvégi sütögetésen, 
vagy épp egy fesztivál közepén, 
megannyi lehetőségünk van 
zöldebb mederbe terelni minden-
napjainkat. A megfelelő tervezéssel 
pedig nagyon sokat tudunk faragni 
az ökológiai lábnyomunkon. 
Hiszen ha reggel elvisszük a kula-
csunkat, az nemcsak a vízfogyasz-
tásra motivál, de már nem lesz 
szükséged a palackozott üdítőkre 
sem. Szerencsére már kifejezetten 
fesztiválbarát kulacsokhoz is egy-
szerű hozzájutni. Ha textilzsákot is 
teszel a táskádba, akkor már a reg-

geli pékárudhoz is fenntarthatób-
ban juthatsz hozzá – ugye, milyen 
egyszerű? Nálam mindig kötelező 
kellék a kanálgépem is; sok egyszer 
használatos műanyagtól kímélte 
már meg környezetünket.

A hulladékpiramis legfelső szint-
je a megelőzés. Hiszen az a hulla-
dék a legjobb, ami nem is létezik. 
Tartós eszközökkel pedig – mint 
a textilzsák, az evőeszközkészlet, 
vagy a kulacs – olyan hulladékokat 
tudunk elkerülni, amelyeket mi csak 
pár percig használunk, a környe-
zetben mégsem bomlanak le. Így, 
hacsak nem kerülnek energetikai 
hasznosításra, velünk maradnak.

Te hogyan tudnád zöldíteni 
mindennapjaidat? Gondolkodjunk 
együtt, zöldüljünk együtt!

Duzs László 
természetvédelmi mérnök, 
a Future of Debrecen zöld 
munkacsoportjának tagja

Egyszerűen, fenntarthatóan a városban

A magyar gasztrovilág legjava a Nagyerdőbe költözik 
július első hétvégéjén. A Debrecziner Gourmet Feszti-
vál már 6. alkalommal várja látogatóit; ez alkalommal 
július 1–3. között. A gasztro-kulináris élményeket fel-
vonultató fesztiválon – a hazai gasztroszcéna kiemel-
kedő szakmai képviselőinek bemutatása mellett – az 
erdő ihlette menük nyűgözhetik le a különleges fogá-
sok kedvelőit, akik pedig érdeklődnek a sütés és főzés 
praktikái iránt, azok élményfőzéseken tanulhatnak 
a legjobb séfektől. A hatalmas szabadtéri kóstolón 
nemzetközi ízek, vegán és mindenmentes finomságok 
is a kulináris palettára kerülnek. A programokat Az 
erdő finom című könyv bemutatója, gyereksarok és 
kertmozi kíséri.

Ízek fesztiválja  
a Nagyerdőben

Alter Ego  

Több mint négy évtizedet ölel át a magyar 
neoavantgárd egyik legfontosabb képviselőjének 
retrospektív kiállítása a Modemben.

Az idén 86 éves Lakner László életművén be-
lül gyökeresen eltérő stílustendenciák férnek meg 
egymás mellett, amelyek azonban nem kizárják, 
hanem inkább kiegészítik egymást. Bizonyos mű-
vei köthetők a szürnaturalizmushoz, a pop arthoz, 
a fotórealizmushoz, a konceptualizmushoz, a 
szkripturális karakterű informel festészethez, 
majd egyre hangsúlyosabbá válik az életműben 
egy posztkonceptuális szemléletű – oldottan 
geometrikus, gyakran betű- és szövegalapú – 
festőiség.

Az Alter Ego egy nemzetközi szinten is fontos, 
izgalmas tárlat, mely szeptember 11-éig várja a 
látogatókat.
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Bor, jazz, Nagyerdő
A Békás-tó partjára várják az ország minden borbarátját és jazzkedvelőjét 
augusztus 4. és 7. között a Debreceni Bor- és Jazznapokra. Idén 6 borrégió 
és 22 hazai borvidék mutatkozik be 65 borászaton keresztül; így – többek 
között – a zalai, a soproni, az etyeki, a csopaki, a badacsonyi, a tokaji, a 
villányi és a mátrai pincészetek tételei is kóstolópoharunkba kerülhetnek.  
A fesztivált nappal a zöld erdő öleli körbe, éjjel pedig Alice Csodaországban 
színes, lombos fáit megidéző fények és sokezernyi izzó világítja meg a 

terepet. A három zenei színpad felvonultatja a hazai jazz műfajában alkotó 
zenészek és zenekarok élvonalát, fiatal, kísérletező jazzistákat és tapasztalt, 

ismert jazzmestereket – közel 45 formációt hallhat és láthat a közönség.

Remek programok várják ezen 
a nyáron a Nagyerdei Víztorony 
látogatóit. 

Lesznek Csendes Csütörtökök: júni-
us 30-án a Tres Hombres kanapé, 
július 7-én a Water Signs, 15-én 
Aya és Szilu, 28-án Mehringer 
Marci, augusztus 4-én Lénárt Míra 
és Polgár Patrik, 12-én Csill-Out, 
25-én Diabolus in musica akusztik 
várja a közönséget.

Július 2-án a RockTorony és 
Tribute Fesztivál (Nirvana, Faith 
No More, ZZ Top) kínál bulit, 9-én 

Retro Torony, 16-án Campus 
Before Party lesz a program, míg 
augusztus 6-án a Forest Bump 
mozdít meg mindenkit 19-én 
kiderült, hogyan Mulat a Torony! 
Augusztus 26-án a Deák Bill Blues 

Band játszik, 27-én pedig a Retro 
Toronyban vehetünk részt egy 
nyárzáró szabadtéri bulin a 90-es 
évek slágereivel. S, persze, arról se 
feledkezzünk el, hogy lesz Campus 
Fesztivál: július 20. és 24. között!

Milyen csillagképeket láthatunk 
a nyári égbolton? Meddig élnek 
a csillagok? Mi az a szupernóva-
robbanás? Többek között ezekre 
a kérdések is választ kaphat, aki 
ellátogat nyáron az Agórába.  
A tudományos élményközpont 
8 méter átmérőjű mobil di-
gitális planetáriumában 
csillagászati előadáso-
kat és különleges tel-
jes kupolás filmeket 
is láthat a közönség 
augusztus végéig.  
A Földtől a Világegye-
temig című film az 
Univerzum születésétől 
a Naprendszer utolsó pilla-
natáig kíséri végig a csillagok 
és bolygók életét, az ó- és modern 
kori űrkutatás mérföldköveit, az 
ember és a világűr kapcsolatát.  
A Satelix különböző műholdakat és 

90 év
1949-ben került közelebbi 
kapcsolatba a képzőművészettel, 
s azóta is annak vonzásában 
él Bogdándy György. A mostani 
életmű-kiállítással egy tartal-
mas, sokrétű életmű bemu-
tatására vállalkoznak a DMK 
Belvárosi Galériájában. A tárlaton 
közel félszáz alkotás látható: 
többségében olajképek, portrék 
és csendéletek, illetve a művész 
fiatal korából származó ceruza- 
és szénrajzok, grafikák. A művész 
kiállítása július 7-éig látható a 
Bényi Galériában.

Planetáriumi programok
más űreszközöket mutat be, míg a 
Ragyogó égbolt című összeállítás 
– többek között – a tejútrendszer 
legmélyére kalauzolja el az érdek-
lődőket.

Az Agóra hatalmas kupolája 
alatt nyitvatartási 

napokon 17 órától 
mindig angol 

nyelvű filme-
ket vetítenek. 
A látogatók 
megtudhat-
ják, miért 
mondhatjuk, 

hogy a Nap az 
egész földi élet 

forrása, bekuk-
kanthatnak az Euró-

pai Déli Obszervatórium színfalai 
mögé, és kiderül az is, hogyan 
építették meg a világ leghatalma-
sabb teleszkópját.

Irány a Víztorony!
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Július 4-étől lehet bérleteket váltani a Kodály Filhar-
mónia Debrecen új évadára. A 2022/23-as szezonban 
18 nagyzenekari hangversennyel, a Kodály Kórus  
5 a cappella koncertjével és a Kodály Filharmoniku-
sok 6 alkalmassá bővült kamarasorozatával várják a 
komolyzene szerelmeseit Debrecenben. A Napló- és 
Korzó-bérletet váltók – 9 bérletes hangversenyük 
mellé – idén 2 ajándék koncertet választhatnak: 
1 kóruskoncertet és 1 kamarakoncertet. Az évad 
fellépői lesznek – a Kodály Filharmonikusok és Kodály 
Kórus mellett – Jean-Efflam Bavouzet, Szabó Marcell, 
Berecz Mihály, Grünwald Béla zongoraművészek, 
Pusker Júlia, 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.  
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 Gergely, Giulio Marazia. 

Bővebb információ a bérletekről és az új évad 
programjáról: www.kodalyfilharmonia.hu  

Vizek mélyén, idők mélyén

O RÉGISÉGVÁSÁR. Van élet a 400. után is. Már ha 
nem évről, hanem alkalomról beszélünk. Idén június 
12-én szép jubileumhoz érkezett a népszerű sorozat. 
Ahogy egy ideje megszokhattuk, ezúttal is a Nagyer-
dei Stadion északi zárt parkolójában találkozhattak a 
régi tárgyak szerelmesei. Ahogy Máté László, a vásár 
ötletgazdája és szervezője fogalmaz: „régen volt 
2000 márciusa. Azóta sok víz lefolyt a Dunán. Kitartó 
optimizmusom 22 év alatt ide jutott.” S szerényen 
hozzáteszi, hogy ez csak a résztvevők közreműködé-
sével valósulhatott meg. Folytatás lesz, természe-
tesen: a vásárnaptár szerint július 1-jén és 31-én, 
illetve augusztus 14-én és 28-án a szokásos helyen 
és időben, 7 és 14 óra között várja a régiségvásár az 
érdeklődőket a stadionnál.  (Fotó: Zelenka Attila)

Belvárosi Kertmozi
A Modem és az Apolló Mozi június 17. és augusztus 
17. között látványos filmes programra várja a közön-
séget a Modem belső kertjébe. Az idilli helyszín adott, 
ehhez pedig popcorn, chill és kultfilmek társulnak 
– magyarul és angolul. A vetítések mindig 21 órakor 
kezdődnek, s ha esős idő várható, akkor a program 
felköltözik a Modem 
multimédia-termébe. 
A szervezők – ígéretük 
szerint – a vetítés 
napján legkésőbb 12 
óráig jelezni fogják a 
helyszínváltozást.

S hogy mit lát-
hatunk majd? Július 
1-jén a Forrest Gump, 15-én a Ponyvaregény, 29-én 
a Vissza a jövőbe! lesz műsoron. Augusztus 12-én 
a Harcosok klubja, 16-án a Jurassic Park, 17-én a 
Mamma Mia! A jegyek ára egységesen egy ezres 
lesz; online jegyvásárlás a modemart.jegy.hu oldalon 
lehetséges.

Új évadot hirdetett  
a Kodály Filharmónia

Különleges tárlat 
nyílik a Méliusz-
könyvtárban július 
5-én 17 órakor.  
A Karsztvíz Búvár- és 
Barlangkutató Sport 
Egyesület és a Ter-
mészettár közös kiál-

lítása három nagy témát ölel fel: az Osztrák–Magyar 
Monarchia roncsainak, illetve a víz alatti barlangok 
felfedezését, valamint a tenger élővilágát. Nemcsak 
fotók, de régi búvárfelszerelések, kellékek és a tenger 
kincsei is várják az érdeklődőket. Az élményt folya-
matos vetítés és zene teszi teljessé.

A kiállítás augusztus 31-éig kinthető meg.
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Indulnak a 
Zsuzsi-vonat 

menetrend 
szerinti járatai

zsuzsivonatdebrecen

zsuzsivasut

www.zsuzsivasut.hu

PROGRAMAJÁNLÓNK A NYÁRI SZÜNETRE

2022-ben 140. életévébe lép a Zsuzsi Erdei Vasút! A kerek évforduló alkalmából az idei 
évben minden korábbinál tartalmasabb programsorozattal várjuk kedves utasainkat. 
A hagyományos eseményeink mellett hétvégi családi programok, fotókiállítások és 
tematikus erdei túrák színesítik a kínálatot.

JÚNIUS
Június 25., szombat: Szentiván-éji túra

JÚLIUS
Július 2., szombat: Élj egészségesen, élj természetesen! – egészségnap Hármashegyalján 
Július 9., szombat: Kisvasúti élet – kisvasúttörténeti kiállítás a Természet Házában 
Július 10., vasárnap: Múltidéző vásárnap 
Július 16., szombat: 140 éves a Zsuzsi Erdei Vasút! – Ünnepeljük együtt a kerek évfordulót Hármashegyalján! 
Július 23., szombat: Hármashegy madárvilágának bemutatása 
Július 30., szombat: Madarak az ember szolgálatában

AUGUSZTUS
Augusztus 6., szombat: Zakatol a Mesevonat 
Augusztus 13., szombat: Búzától a kenyérig 
Augusztus 20., szombat: Az erdő karneválja 
Augusztus 27., szombat: Utazz és fényképezz! – fotós túra 
Augusztus 31., szerda: Emlékvonat, az emlékek erdejében

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A 93 helyi televíziót tömörítő Helyi 
Televíziók Országos Egyesülete idén 
is meghirdette Helyi Érték Díj pályá-
zatát tagjai körében. A tagtelevíziók 
híradós műsorszám, magazinműsor 
és egész estés filmek, dokumen-
tumfilmek kategóriában nevezhet-
tek. 

A Médiacentrum Debrecen idén két 
kategóriában adott be pályaművet, 
s mindkét kategóriában első helyen 

végzett. A híradós műsorszámok 
között a Napszemlét találta a leg-

jobbnak a zsűri, a magazinműsorok 
közül pedig a DVSC-vel együttműkö-
désben készülő Csak a Loki! nyert.

A zsűri méltatása alapján a Deb-
receni Médiacentrum híradója a 
hírműfaj minden elemét tökéletes 
formában tárja a nézők elé. Alkotói 
érezhető rutinnal és professzionális 
módon oldották meg a nehéz fel-
adatot, hogy a kelet-magyarországi 
nagyváros egy napjának történéseit 
a lehető legszélesebb keresztmet-
szetben és a leghitelesebben mu-
tassák meg Debrecen hírfogyasztó 
közönségének. A műsorszámot 
formai megoldásai és dinamizmusa 
is kiemelik a mezőnyből. A zsűri 
szerint a Csak a Loki!  kiemelkedő-
en professzionálisan összeállított 
műsor, szakmailag igényes ripor-
tokkal; külön üdvözlendő az értékes 
archív anyagok használata.  
A díjakat Szabó József, a Média-
centrum Debrecen ügyvezetője és 
Vida Gyula főszerkesztő vette át.

– A Debrecen Televízió munka-
társai ezúttal is bizonyították, hogy 

Két Helyi Érték Díjat nyert idén a Médiacentrum

a legmagasabb szinten tudnak 
teljesíteni, legyen szó akár hír-
adózásról vagy magazinműsorok 
készítéséről. Nagyon büszke vagyok 
a kollégáimra; ez az elismerés nekik 
szól. A riporternek, az operatőrnek, 
a vágónak, a napi szerkesztőnek, a 
műsorvezetőnek, a gyártásvezető-
nek, a stúdiószemélyzetnek, kezdve 
a rendezőtől, egészen a súgógép 
kezelőjéig.

Sokan nem is tudják, hogy ahhoz, 
hogy egy híradó estére elkészüljön, 

azért napi szinten 20-25 ember 
dolgozik keményen és olykor 

rohamtempóban. 

Ilyenkor egy kicsit megállunk, és 
próbálunk örülni a díjnak, mert ez 
egy komoly visszaigazolása annak, 
hogy jó úton járunk – fogalmazott 
Vida Gyula.

A főszerkesztő szerint a híradós 
díj azért különösen értékes, mert 
az elmúlt évben, a pandémiával 
sújtott időszakban egyáltalán nem 
volt könnyű a stáb dolga.

– Az élet sok területen gya-
korlatilag leállt. Kreatívnak kellett 
lennünk, hogy megtaláljuk azokat 
a híreket, vagy – adott esetben 
– éppen az interjúalanyokat, akik 
segítségével összeállt az aznap esti 
hírműsor. De ezt is megoldottuk, 
és sikerült a nehezített terepen is 
összehozni azt a napi 12-15 percet 
– mondta Vida Gyula. A Csak a 
Loki! első helyezésének pedig 
azért örülök nagyon, mert a sport 
mindig is közel állt a szívemhez, és 
ugyanezt elmondhatom a ripor-
ter kollégákról is. Talán ez meg 
is látszik a műsoron. A DVSC-vel 
együttműködésben készülő műso-
runkat egyébként az M4 Sport is 
műsorra tűzi hónapról hónapra, és 
büszkén mondhatom, hogy tőlük 
is rendszeresen kapunk elismerő 
szavakat. Nem is olyan régen 
az egyik legjobb külső gyártású 
magazinként jellemezték a Csak 
a Loki!-t. A Helyi Érték Díjjal már 
kézzel fogható bizonyítéka is van 
annak, hogy valóban színvonalas 
magazinműsorokat készítünk.

Bódi Ádám és Varga József vetélkedik a Csak a Loki!-
ban

A Napszemle rendre a legjobb három híradó között 
végez a Helyi Érték Díj pályázaton

Szabó József ügyvezető és Vida Gyula főszerkesztő a díjakkal
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O AZ INTERNATIONAL Baccalaureate World School 
(IB) közösség tagja lett a Debreceni Nemzetközi 
Iskola. Ezzel egy világszerte elismert közösséghez 
csatlakozott az intézmény, ahol tovább erősödhet az 
oktatási rendszernek köszönhetően, amelyet mára 
már több mint 5 ezer iskola alkalmaz, és világszerte 
közel 150 országban segíti a diákokat a nemzetközi 
érettségiig.

O BEFEJEZŐDÖTT a Görgey Utcai Óvoda energetikai 
korszerűsítése: miután kívül-belül megújult, ener-
giahatékonyabb és szebb is lett az újkerti intéz-
mény. Ahogy Papp László polgármester az átadáson 
felidézte, az elmúlt években szisztematikus, átgondolt 
óvodai fejlesztéseket tudtak végrehajtani Debrecen-
ben. „A város, az önkormányzat – a jó gazda gondos-
ságával – évről évre egyre több óvodát tud felújítani 
és építeni” – szögezte le a polgármester. Papp László 
hangsúlyozta, 33 óvodája van a városnak, amiből  
12 esett át részleges vagy teljes felújításon az elmúlt 
öt évben, és ezt a programot szeretnék folytatni a 
jövőben is. Jelenleg nyolc óvoda esetében vannak 
folyamatban fejlesztések, amikkel jelentős környezeti 
károsanyag-kibocsátást tudnak megspórolni ezeknek 
a fejlesztéseknek köszönhetően.

O A DEBRECEN TELEVÍZIÓ stúdiójából jelentkeztek 
be Balázsék, délután a főtéren folytatódott a Rádió 1 
roadshow-ja június 20-án. Balázsék ezzel médiatörté-
nelmet írtak, ahogy az adásban is elhangzott. A nép-
szerű rádiósok az első pillanattól jól érezték magukat 
a DTV stúdiójában, ahol záporoztak a poénok a hírek 
és komolyabb témák mellett. A délelőtti adás végére 
a DTV stúdiójába látogatott Széles Diána is. Az alpol-
gármester nem üres kézzel érkezett, hiszen Sebestyén 
Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri is megkapta tőle 
Debrecen város borát. Ahogy Széles Diána fogalma-
zott: nagy öröm, hogy a stáb Debrecenbe látogatott, 
mert igazi pezsgést hoztak el, ugyanakkor ők is meg-
tapasztalhatják, milyen élet zajlik a cívisvárosban.

O MINDEN IDŐK legnagyobb magyarországi beru-
házása érkezhet Debrecenbe. Hivatalos bejelentés 
nem történt, de számos jel szerint itt épülhet meg a 
globális akkumulátorpiac legnagyobb szereplőjének 
legújabb európai gyártóbázisa. A Dehir.hu úgy tudja, a 
kínai CATL akkumulátorgyára a debreceni Déli Gazda-
sági Övezetben épülhet fel, ahol az elmúlt hetekben 
nagyszabású földmunkák kezdődtek, sőt, azóta régé-
szek is felvonultak a Semcorp és a Krones üzeme mö-
götti területen. A Dehir értesülései szerint hatalmas 
volumenű beruházásról van szó; részben ez indokolja 
azokat a több tízmilliárd forintos elektromos hálózati 
fejlesztéseket, melyeket nemrégiben jelentettek be.

O DÍJAZTA dolgozóit a Debreceni Szakképzési Cent-
rum pedagógusnap alkalmából. Kiváló munkájukért, 
elkötelezettségükért három kategóriában vehettek át 
elismeréseket. Az ünnepségen Barcsa Lajos alpolgár-
mester hangsúlyozta: a városban nemcsak mennyi-
ségi, hanem minőségi oktatás folyik, amiben fontos 
szerepük van a szakképzési centrum dolgozóinak.

O ELKEZDŐDÖTT a nyugati kiskörút III. ütemének 
kerékpárút-építése. Tíz kilométeren könnyítik meg a 
kerékpáros közlekedést, s már elérhető a Bánki arbo-
rétum és az Erdőspuszták is biciklivel. Az eseményről 
tartott sajtótájékoztatón Barcsa Lajos elmondta, Deb-
recenben kiemelt ügyként kezelik a kerékpárutak, a 
kerékpárforgalmi létesítmények kialakítását. „Az ipari 
parkokat is megcéloztuk, a Határ úti Ipari Park hoz-
záférhetőségét is javítjuk azáltal, hogy a Kishegyesi 
úton is kerékpárutat építünk. Itt lesz még egy másik 
fejlesztés is a Derék utcán, egészen az Egressy Béni 
térig. Ezenkívül az Északnyugati Gazdasági Övezet 
elérhetőségét is javítjuk, ráadásul a kismacsiak kerék-
páros közlekedését is segítjük.” 
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Letették a BMW debreceni gyárának alapkövét

Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen 
gyártásigazgatója úgy fogalmazott a június elsejei 
eseményen, hogy mérföldkő ez Debrecen és a BMW 
számára is. Felidézte, hogy ez az első gyár, ahol 
ők maguk építik ki az infrastruktúrát, húzzák fel az 
épületeket, hogy aztán beköltözzenek a központi 
épületbe. 

Ahogy Papp László polgármester az eseményen 
elmondta: minden adott, hogy elkészüljön a gyár, 
rendelkezésre áll a teljes fejlesztési terület, folyamat-
ban van a közúti és vasúti kapcsolatok kialakítása, és 
elkezdődött a beszállítói park fejlesztése. „Az új üzem 
átértelmezi az autógyártást; mi is újradefiniáljuk Deb-
recent. A bejelentést követően korábban nem tapasz-
talt dinamizmus és fejlődés jellemzi a várost.” Ahogy 
a polgármester összegezte: „az elmúlt hét évben 
megtízszereztük Debrecen iparterületeinek nagyságát, 
létrehozva ezzel Európa egyik legnagyobb ipari öveze-

tét, munkahelyek ezreit. Érthető, hogy Debrecen és a 
BMW törekvései összhangban vannak egymással”.

Az eseményen Milan Nedeljkovic, a BMW AG 
igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja úgy 
fogalmazott, Magyarországon a fejlődés mértéke 
elképesztő; Debrecen – mint helyszín – tökéletes egy 
modern és innovatív cég számára. Szijjártó Péter mi-
niszter pedig arról beszélt, hogy a magyar gazdaság 
gerincoszlopa az autó, ezért is mérföldkő az alapkő-
letétel Debrecenben, Magyarországon.

„A hosszú távú gazdasági növekedést hozza el a 
BMW az elektromos autóiparra való átállással. Mi, 
magyarok, világszínvonalúak vagyunk; a BMW gyára 
kulcsszerepet fog betölteni a vállalat elektromobilitási 
stratégiájának építésében. 2025-től soha nem látott, 
vadonatúj elektromos autók készülnek majd Deb-
recenben” – nyomatékosította a külgazdasági és 
külügyminiszter. 

O A ZÖLD VÁROS PROGRAM részeként történik a 
Petőfi tér átalakítása, amely 17 ezer négyzetméteren, 
azaz teljes egészében megújul. A forgalomkorlátozás-
sal járó kivitelezési munkák második üteme szept-
ember közepéig tart. Ezalatt a Petőfi tér 16/A előtti 
szervizút zsák részét lezárták. Az Iparkamara utca 
Petőfi tér felőli végét ugyancsak lezárták; az utcába 
történő be- és kihajtás a Varga utca irányából történ-
het. A kétirányú forgalom biztosítása érdekében az 
utcában megállási tilalom lépett életbe. A Petőfi téri 
üzletek részére az Iparkamara utca végén rakodóterü-
letet jelöltek ki. A kivitelezés ideje alatt a járműveze-
tők – parkolás céljából – a Varga utcában, a Petőfi téri 
szervizútnak a Holló János utca és Iparkamara utca 
közötti szakaszán, valamint a Piac utcának a Holló 
János és a Wesselényi utca közötti szakaszán kijelölt 
várakozóhelyeket vehetik igénybe.

O TRIANON. Koszorúzással emlékeztek meg a triano-
ni békediktátumról a Bem téren. Beszédében Balázs 
Ákos alpolgármester úgy fogalmazott: „Trianon akkor 
válhat valóságos történelemmé és lesz a múlt része, 
ha a kisebbségvédelem mindenütt gyakorlattá válik. 
Ezt az álláspontot határozottan kell képviselni minden 
lehetséges fórumon.”

O ÁTADTÁK a Nyíl utca–Hadházi úti csomópontot. 
„Remélem, hogy a megítélése, a fejlesztésnek köszön-
hetően gyökeresen megváltozik, hiszen a debreceni 
közlekedésfejlesztési program egyik legnehezebb ele-
me volt ennek a két kereszteződésnek az átépítése” 
– hangsúlyozta Papp László polgármester a hivatalos 
eseményen. Mint sorolta, az elmúlt hetek azt bizo-
nyították, hogy működik a csomópont, az áteresztő 
képessége nagyságrendekkel nagyobb. A dugóval, tor-
lódásokkal kapcsolatos szituációk, amelyek korábban 
jellemezték ezeket a kereszteződéseket, megszűn-
tek – emelte ki a polgármester. A burkolatot 12 ezer 
négyzetméteren újították meg, és 1700 köbméter 
aszfalt beépítésével alakították át csomópontot.
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O A KÖNYVHÉT Debrecenben idén is a Csapó utcán 
várja az olvasás barátait. Természetesen könyv és az 
olvasás volt a rendezvény fókuszában, de a szer-
vezők színpadi fellépőkkel, interaktív programokkal, 
pódiumbeszélgetésekkel is várták az érdeklődőket. 
A hivatalos megnyitón Puskás István alpolgármester 
elmondta: visszatérést jelent a normális világba, hogy 
újra könyvutca lehet Debrecenben, és mindez naptár 
szerint, hagyományosan történik, amikor ennek helye 
van már több mint kilencven éve.

O DEBRECEN zenei életének aktuális keresztmet-
szetét sokoldalú és színvonalas programsorozattal 
mutatta be a cívisváros a Magyar Zene Háza meghí-
vására Budapesten. Ahogy Puskás István alpolgár-
mester kiemelte, a három hét alatt végig telt házzal 
mutatkoztak be a Magyar Zene Házában a debreceni 
zenekarok. Hozzátette, ez a program lehetőséget 
adott számunkra is, hogy átgondoljuk, milyen színes 
is Debrecen zenei kulturális élete. 

A záróesten Határtalan muzsika címmel a Kodály 
Filharmonikusok, a Kodály Kórus Debrecen és a 
Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkarának közös 
koncertje volt hallható. Papp László polgármester 
a helyszínen azt mondta, megtiszteltetés Debrecen 
számára, hogy zenei kultúráját ebben a csodálatos új 
intézményben elsőként mutathatta be a magyar vá-
rosok közül. Hozzátette, a gazdaságfejlesztés mellett 
a következő években a kulturális terület fejlesztése 
az egyik fókuszpontja a városvezetés törekvéseinek. 
Debrecen – a gazdaság mellett – a kultúrában is a 
nagyobb régió központi szerepére törekszik. A polgár-
mester szólt arról is, hogy – a Debrecen 2030 prog-
ram részeként – egy komolyzenei hangversenytermet 
szeretnének építeni, mivel a Kodály Filharmóniának 
nincs hangversenyterme. 

O A NYÁRI SZÜNET ideje alatt az autóbuszok, 
trolibuszok és a villamosok hétköznapokon tanszünet, 
munkanapi menetrend szerint közlekednek.
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O ZÖLD SZÁM. Telefonos ügyfélszolgálatot indított 
Debrecen önkormányzata, ami a lakosok ügyintézését 
segíti a város zöldterületeivel kapcsolatos témák-
ban – jelentette be Balázs Ákos alpolgármester. Így a 
debrecenieket még inkább be tudják vonni a zöldterü-
letek rendben tartásába. A zöld szám munkanapokon 
8-tól 16 óráig ingyenesen hívható, s a következő: 
06-80-804-999. Az alpolgármester példaképp 
elmondta, többek között faültetéssel, gallyazással, 
sütőolajgyűjtéssel, illegális hulladékkal, kukaürítés-
sel, viharkárokkal, parlagfűvel kapcsolatosan lehet 
bejelentéseket tenni a számon.

O A MÁSODIK LEGNAGYOBB. Aláírta a város és a 
dél-koreai EcoPro BM vállalat azt az előzetes adásvé-
teli szerződést, amely szerint az akkumulátoripari cég 
44 hektáros területet vásárol a Déli Gazdasági Öve-
zetben. A város részéről Papp László polgármester és 
Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója, illetve a koreai vállalat képviselője 
szignózták a szerződést. Mint ismert, tavaly decem-
berben jelentették be, hogy az EcoPro BM elektromos 
autók akkumulátoraihoz szükséges katódot gyártó 
üzemet épít Debrecenben 290 milliárd forintból.  
Ez a második legnagyobb értékű beruházás Magyar-
országon, melyről 2021-ben megállapodtak.  
A vállalat 631 új munkahelyet teremt a cívisváros-
ban, s ez lesz az első Koreán kívüli üzemük, melynek 
építése előreláthatóan év végén startol. 

O FELÚJÍTOTTÁK és tizenegy tanteremmel,  
ill. függőhíddal bővítették a Szent József-iskolát.  
A 460 millió forintos beruházásra a többszörös túlje-
lentkezés miatt volt szükség. Az átadási ünnepségen 
Palánki Ferenc, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházme-
gye püspöke kért áldást az épületre.

1715-ben Csáky Imre gróf, nagyváradi püspök 
döntött az iskola jogelődjének megalapításáról. Erre 
Papp László polgármester hívta fel a figyelmet a ren-
dezvényen. Mint mondta: az intézményben akkor szin-
te azonnal el is kezdődött a munka, ami az erkölcs, a 
tudomány és a hazafias nevelés szellemében zajlott. 
„Ezek az értékek mai napig jellemzik az intézmény 
jogutódját. Az eltelt három évszázadban folyamato-
san nőtt a diáklétszám. Mára az egyik legnagyobb, 
legváltozatosabb képzési kínálatot nyújtó intézmény-
nyé vált az iskola.

O KIEMELKEDŐ munkát végző tanárokat és tehetsé-
ges diákokat díjazott a Debreceni Tankerületi Központ. 
Az elismeréseket a pedagógusnapi ünnepségen 
adták át a Zenedében. Több mint 21 ezer diák tanult 
ebben a tanévben a Debreceni Tankerületi Központ 
intézményeiben. Idén összesen 27-en vehettek át a 
Kiválóság Díjat, és négy, kimagasló szakmai munkát 
végző pedagógus vehette át a Nemzedékek Jövőjéért 
Díjat. Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerüle-
ti Központ vezetője beszédében úgy fogalmazott: 
aki pedagógusként dolgozik, az a legszebb hivatást 
választotta.

Papp László polgármester pedig – aki szintén 
megkapta a Nemzedékek Jövőjéért Díjat – kiemelte, 
hogy Debrecent ma az ország egyik legsikeresebb vá-
rosaként tartják számon, ebben pedig az itt működő 
oktatási rendszernek, a kiváló munkát végző pedagó-
gusoknak és a tehetséges diákoknak is szerepe van.

O CSAPÓKERTI FEJLESZTÉSEK. Befejezték a 
Székely utca nagyfelületű útjavítási munkáit. Erről 
számolt be a Csapókertben Tasó László országgyűlési 
képviselő és Szilágyi Edina önkormányzati képviselő. 
Mint az eseményen elhangzott, bár ez rövid utca, 
fontos szakaszról van szó, hiszen a Virág utcát és a 
Kassai utat összekötő utca. A körzetnek ez a része az 
útfelújítás szempontjából jó ütemben halad, hiszen 
elkészült a Keresszegi, Kinizsi és a Virág utca is, és a 
körzet többi utcájára is sor kerül az elkövetkezendő 
időszakban. A két politikus megtekintette a Csapóker-
ti Közösségi Házat is, amit éppen most újítanak fel. 

O TANMŰHELY. Az ország második legnagyobb, 
nyomtatással foglalkozó tanműhelyét adták át az Al-
földi Nyomdában. Ez jelentős előrelépés a debreceni 
nyomdászszakképzés életében. A szakmában jelenleg 
jelentős a munkaerőhiány, ezért is fontos a szakkép-
zett utánpótlás.
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Júniusban újraindultak a Déri Múzeum Munkácsy Ter-
mében a Krisztus-trilógiát bemutató fényjátékok. 

A bibliai szövegeket, az evangéliumi párbeszédeket és 
ezek magyarázatát kísérő fényjáték segít megérteni 
azokat a szimbólumokat, amelyek a realista ábrázolás 
mögött felfedezhetők. Ezek világítják meg a szenve-
déstörténet mélyebb értelmét és Munkácsy hitének 
fejlődését. A Krisztus-trilógia a festmények szemlélőit is 
beavatja Jézus küldetésébe.

A zenével kombinált fény- és hangjáték-előadásban 
népszerű, ismert zeneművek hallhatók. Johann Sebas-
tian Bach Máté-passiójának nyitótétele, gregorián ének, 
melyet a gyermekhangok tisztasága hat át, Bartók 
Béla Allegro barbaro című zongoradarabja, Mozart 
Requiemjének Lacrimosa-tétele, Kodály Zoltán Stabat 
materje és Igor Sztravinszkij Zsoltárszimfóniájának  
3. tétele csendül fel.

Fényjátékok  
a múzeumban

Bár a Városházán 
külön kérvények-
ben a lakosság 
már korábban, a 
18-19. században 
is foglalkozott a 
település tűz- és 
rendvédelmi, 
telekhasználati, építési és építészeti megjelenésével, va-
lamint gyűjtötték és tárolták is az anyagokat, a Tervtár 
története  voltaképpen 1922-ben kezdődött. Ekkor a város 
törvényhatósági közgyűlése a „Debrecen külső- és belső 
ingatlanjainak és a hozzá tartozó jogoknak a szakszerű 
leltárba vételéről” rendelkezett.

Mára – Debrecen város jegyzője és mindenkori fő-
építésze hozzájárulásával – a dokumentumok mellett a 
mindinkább átalakuló város és az eltűnő cívisházak építé-
szeti fragmentumai egyaránt bekerülhetnek a tárba; így a 
gyűjtemény egyre átfogóbb Építészeti Archívumot alkot. A 
Mikrofilmtár 2021-ben – mint a város kulturális öröksége – 
a Cívis Értéktár részévé vált, 2022 óta pedig a Magyar Tu-
dományos Akadémia által elismert kutatóhelynek minősül. 

A 100 éves jubileum alkalmával a gyűjtemény anyagá-
ból június 24. és szeptember 22. között először láthatunk 
retrospektív válogatást a Pásti utcai ortodox zsinagógában.

Itt több előadás, illetve kísérőprogram is várja majd az 
érdeklődőket. Június 30-án 17 órától Cíviskarakter Deb-
recen építészetében címmel Horváth Péter helytörténész 
tart előadást, Kreisler Gábor és Balogh László pedig közös 
tárlatvezetésre készül a Közös múltunk nyomában című 
kiállításban.

Július 14-én 17 órakor Debrecen története az utcane-
vek tükrében, avagy utcanevek története a város életében 
címmel tart előadást Balogh László helytörténész, mellette 
Kreisler Gábor és China Tibor építész közös tárlatvezetése 
várja az érdeklődőket a Közös múltunk nyomában című 
kiállításban.

100 éves a debreceni  
Építészeti Archívum

Konferenciával zárta NTP-INNOV-21-0229 pályázatát 
2022. 05. 26-án a Medgyessy Ferenc Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Technikum. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség 
Program támogatásával megvalósuló STEM középis-
kolai tehetséggondozó innovatív műhely program 
egy éven keresztül biztosította a gimnáziumi tanulók 
élmény, felfedezés és alkotásközpontú, komplex te-
hetséggondozásának megvalósítását 

A 60 órás foglalkozás szakmai hátterét a gimná-
zium tanárai és a Debreceni Egyetem Fizikai Inno-
vációs Kutatóműhelyének mentorai biztosították. A 
műszaki érdeklődésű diákok szenzoros mérőberen-

dezéseket fejlesztettek, amely hozzájárult a mérnöki 
tudományok megismeréséhez és a kreatív termé-
szettudományos, illetve környezettudatos gondolko-
dás kialakításához. Az ART szekcióban tevékenykedő 
tanulók hulladékgazdálkodással kapcsolatos alkotá-
sokat készítettek újrahasznosított anyagokból. 

– Projektünkben a STEM és az ART összefonó-
dott és egymást erősítve jött létre olyan maradandó 
tárgyi és szellemi értékegyüttes, amely a legújabb 
tudományos eredményekre épül, ugyanakkor ter-
mészettudatos cselekvésre ösztönöz – nyilatkozott 
Borbélyné Bacsó Viktória a pályázat koordinátora, a 
gimnázium intézményvezető-helyettese.

Mérnöki tudományok, környezettudatosság és művészetek

A fényjátékok egész nyáron várják az érdeklődőket. 
Kedden, csütörtökön és szombaton bibliai, szerdán, 
pénteken és vasárnap zenekísérettel egybekötött fény-
játék kínál élményt a közönségnek. A programok mindig 
13.30 órakor kezdődnek!
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Kilenc élő zenei színpadon és hat további zenés-
táncos helyszínen sokszínű könnyűzenei prog-
rammal, továbbá változatos kulturális-művészeti 
aktivitásokkal, szabadidős lehetőségekkel és élmé-
nyekkel várja látogatóit idén a Campus Fesztivál. 

2021-ben, a járvány időszaka alatt mintegy 3 hónap állt 
a szervezők rendelkezésére, hogy tető alá hozzák Kelet-
Magyarország legnagyobb zenei-kulturális eseményét 
– ennek tükrében kirobbanó sikernek mondható, hogy 
a csak magyar fellépőket felvonultató fesztiválon négy 
nap alatt 87 ezer látogató fordult meg. Idén a Campus 
magasabb sebességi fokozatra kapcsol: visszatérnek a 
nemzetközi produkciók is a debreceni fesztiválra. 

„A holland sztár DJ, Tiësto egész biztosan a fesztivál tör-
ténetének egyik legemlékezetesebb szettjét állítja majd 

össze EDM, progresszív house és trance 
számaiból” 

– mondta Süli András programigazgató. „Ugyancsak már 
ősz óta tudjuk, hogy a különleges hangú és személyiségű 
norvég énekesnő, AURORA is Debrecenben koncertezik 
majd; az ő karrierjét az elmúlt években a Jégvarázs jól 
ismert betétdala és a váratlanul érkező tiktok-őrület 
emelte újabb dimenziókba. Mellettük újonnan mutatjuk 
be a svéd Zara Larssont, mint a pénteki nap headlinerét 
– a popdíva legnagyobb slágere, a Lush Life már jóval  
1 milliárd meghallgatás fölött jár –, valamint a Magyar-
országon kirobbanóan népszerű angol Chase & Status 
duót, akik a drum’n’bass, a dubstep és a basszusokkal 
gazdagon dúsított elektronika világából gyúrják össze 
dalaikat, melyekkel számos európai nagy fesztiválnak 
voltak már kiemelt főfellépői az elmúlt években.”

Új színfolt lesz a felhozatalban a brit Sigala, azaz 
Bruce Fielder, aki sorra gyártja a táncparkettdöngető da-

Változatos nemzetközi felhozatal a Campuson
lokat, többek közt olyanokkal együttműködve, mint John 
Newman, Craig David vagy Paloma Faith. Ugyancsak a 
brit szigetekről, csak egy teljesen más színtérről érkezik 
az 1979-ben alakult punk-rock legenda, a The Toy Dolls.

„A nagy nevek mellett igazi zenei csemegékből 
sem lesz hiány” 

– fogalmazta meg Süli András. A német Christian Löffler 
az elektronikus színtér egyik legizgalmasabb kortárs 
alakja, akinek fimzenés hangulatú zenéje egyszerre hívo-
gató és komor. Itt lesz az ausztrál hardcore-punk színtér 
kultikus klubzenekara, a Deez Nuts, az elmúlt évek egyik 
izgalmas európai felfedezettjének számító, szuggesztív 
angol soul-pop énekes-dalszerzőnő, Charlotte OC, va-
lamint a minden koncertjén frenetikus jazz-funk-dance 
őrületet teremtő holland brigád, a Jungle By Night.

Természetesen mindemellett idén is több mint 200 
magyar előadót lát vendégül a fesztivál – nehezen talá-
lunk olyan stílust és zenei szubkultúrát, amely ne jelenne 
meg valamilyen formában a programban. A Campus 
mára az egyetlen nagyfesztivál maradt, amely önálló 
színpadot dedikál a rockzenének, és – a már említett 
külföldi nevek mellett – több mint 30 prominens hazai 
rock/punk/metal előadónak biztosít fellépési lehetőséget. 
A felhozatalban helyet kapnak – a legnépszerűbb, sok-
ezres tömeget vonzó zenekarok mellett – a feltörekvő 
tehetségek is. A legfrissebb generáció igényeire reagálva, 
idén önálló színpadot kap a hiphop, a rap és a trap; vala-
mint újdonságként egy egészen különleges atmoszférájú, 
az underground elektronikus zenék kedvelőit kiszolgáló 
programhelyszín indul el a Nagyerdő fái között, a hely-
ben méltán elismert Forest Bump szervezőcsapattal 
közösen. 

A részletes napi programbontás elérhető a fesztivál 
honlapján és közösségi média oldalain.

Debrecenbe készül a holland sztár DJ, Tiësto A svéd Zara Larsson is fellép a Campuson

campusfesztival.hu
facebook.com/campusfesztival
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Telt házas előadásokkal játszanak a társulatok a Nagy-
erdei Szabadtéri Játékokon. A programok – a második 
alkalommal megrendezett Debreceni Ünnepi Játékok 
eseményeivel együtt – egész nyárra kínálnak 
önfeledt szórakozást a debrecenieknek 
és az ide látogató turistáknak.  
A műfajok között klasszikus és 
kortárs darabok, vígjátékok, mu-
sicalek, koncert és táncjáték 
szerepelnek az észak-alföldi 
régió legnagyobb szabadtéri 
színpadán.  

A Pannon Várszínház Hotel 
Menthol című musicalje az 
önfeledtség, a humor, a fölfé-
sült frizurák birodalmába visz 
június 28-án 21 órától. A Csoko-
nai Színház sikerdarabja, A Pál utcai 
fiúk július 4-én és 5-én kerül színpadra, 
majd július 11-én a Duna Művészegyüttes 
Makovecz Imre emlékére készített Héttorony című tánc-
előadásával várják a közönséget. 1992-ben 
épült fel Makovecz Imre világraszóló Magyar 
Pavilonja a Sevillai Expón, amely szinte 
azonnal nemzeti jelképpé vált. A pavilon 
zenéjét Kiss Ferenc szerezte, amely a ma-
gyar világzenei szcéna egyik emblematikus 
alkotásává vált. 

Zenés városnézésre invitál – nemcsak 
budapestieket – az Orlai Produkció Budapest, 
te! című előadása július 18-án 21 órától.  
A Furcsa pár női változatával érkezik a 
Nagyerdő fái közé a József Attila Színház.  
A pedáns és hipochonder nő és az életvidám 
és rendetlen csaj barátságát tényleg semmi 
nem tudja megzavarni… Vagy mégis? A da-
rabot Pikali Gerda és Fehér Anna főszereplé-
sével július 28-án láthatja a közönség. 

2022 nyarán a II. Debreceni Ünnepi Já-
tékok egyik kiemelt helyszíne a Nagyerdei 

Nyári színház a Nagyerdőn 
Szabadtéri Színpad lesz, amely a Kossuth 
téren és a Csokonai Irodalmi Laborban is 
kínál programokat. 2022. július 31-én, a 
debreceni Csokonai Színház előadásával, 
Mozart A varázsfuvolá-jával kezdődik 
a Coopera összművészeti fesztiválja. 
Mozart egyik leghíresebb műve Gemza 
Péter rendezésében kel új életre, Debre-
cen és Magyarország kiváló énekeseinek 
közreműködésével.

A Szabadtéri Színpad ad majd helyet 
– többek között – a gazdag néptánc- és 
népzenei kultúránkat ünneplő Székely-
est határok nélkül című gálaestnek  
augusztus 2-án, amelyen a nemzetközi-
leg elismert csíkszeredai Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes is fellép majd. Ma-
gyar és magyar származású hollywoodi 

zeneszerzők, valamint filmesek leghíresebb műveit idézi 
fel augusztus 9. estéjén – a Magyarok Hollywoodban 
című filmzenei koncertshow keretein belül – a fesztivál 

rezidens művészeti együttese, a Kodály Filhar-
monikusok.

Oszvald Marika – az operett mű-
fajának koronázatlan királynője 

– kerek születésnapján művész-
barátaival lép fel augusztus 
11-én a 7Oszvald Marika és 
barátai operettgálán, a Nagy-
erdei Szabadtéri Színpadon.
A Zenthe Ferenc Színház 
zenés vígjátéka, a Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül zárja 

Nagyerdei Szabadtéri Játékok 
műsorát augusztus 23-án. 

Könnyed, léha világ komédiája, 
amiben semmi sem visszafordítha-

tatlan, semmi sem végzetes. Tükröt tart 
egy letűnt világ, a boldog jólét vidám, ám 

könnyelmű kora elé.

Furcsa pár: 
a női változat érkezik

Operettgála Oszvald Marikával

A Nagyerdei Szabadtéri 
Játékokra jegyek a Csokonai 

Színház jegypénztárában (Víg Kama-
raszínház, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–3., volt 

Víg Mozi) és a www.jegy.csokonaiszinhaz.hu 
oldalon vásárolhatók. A Debreceni Ünnepi Já-

tékok produkcióira az Interticket jegyirodákban, 
online a debreceniunnepijatekok.hu  

és a jegy.hu oldalon lehet jegyet vásárolni.
Bővebb információ: www.

debreceniszabadteri.hu/programjaink/;
debreceniunnepijatekok.hu
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Régen nevelkedett már ennyi kiskecske a debreceni 
állatkertben. A gidákat a látogatók is megcsodálhatják 
a vidámpark területén található tágas vadaskertben, 
de a Nagyerdei Kultúrparkban több kölyök is várja a 
látogatókat, bárányok és egy tarka lámacsikó is gazda-
gítja az állatkert állományát.

Az állatkert és vidámpark idén nyáron is karszalagos 
hétvégékkel örvendezteti meg a nagyérdeműt, amikor a 
karszalagos belépőt váltó vendégek egész nap korlátla-
nul használhatják az intézmény valamennyi játékgépét. 
Emellett a park bevezette a csoportos karszalagos di-
ákbelépőt, ezzel megkönnyítve az osztályok, táborozók 
kirándulásának megszervezését.

A nyáreste varázsában megtartott esti séták részt-
vevői pedig egyedülálló szakvezetésen nyerhetnek 
bepillantást a kert ezernyi titkába és leshetnek be a 
kulisszák mögé, ahol feltárul az állatok addig ismeret-
len, esti élete.

Akik pedig megörökítik az állatkerti és vidámparki 
élményeiket, azok akár az intézmény fotópályázatára is 
jelentkezhetnek: a foto@zoodebrecen.hu címre augusz-
tus 31-ig várják a jobbnál jobb képeket.

Pusztai programok
A Hortobágyi Lovasnapok legfőbb célja a tájra jellemző 
pásztorkultúra múltjának és jelenének, továbbá a Mátai 
ménes lótenyésztő munkájának és fogatgyűjteményé-
nek megismertetése. A háromnapos program immár 
54. alkalommal várja a látogatókat, grandiózusabb 
programkínálattal mint valaha: közel 1000 ló, 600 
versenyző, 400 néptáncos és 60 kézműves, iparművész 
mutatja be tudását. 

Országos és nemzetközi díjugrató versenyek, csi-
kósbajnokság, Hortobágyi Vágta, fogathajtó versenyek, 
élőzenés méneshajtás, táncház, gyereklovasfalu és 
gyerekfoglalkozások, bábelőadások, vurstli, pásztor-
gasztronómia, kézművesvásár, a Muzsikás együttes 
és a Bürkös zenekar koncertje szórakoztatja majd itt a 
közönséget július 15. és 17. között.

Klasszikusok Éjszakája
Komolyzenei nagykoncert Debrecen főtéren, kóruskon-
cert a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, zenélő bel-
városi terek és Kis éji zene – idén augusztus 15-én lesz 
a Klasszikusok Éjszakája! A Kossuth téren megrendezett 
nagykoncert műsorában Dvořak: Újvilág-szimfóniáját 
előadják a Kodály Filharmonikusok, Somogyi-Tóth Dáni-
el vezényletével. A koncert sztárfellépője a mexikói Ra-
món Vargas operaénekes lesz, aki a zenekar kíséretével 
a legszebb tenoráriákkal kápráztatja el a közönséget. A 
nagykoncertre 500 forintos regisztrációs jegyek váltha-
tók, a kiskoncertek pedig ingyenesen látogathatók. 

Bővebb információ és jegyvásárlás: 
kodalyfilharmonia.jegy.hu. 

Nyári kalandok  
az állatkertben és  
a vidámparkban
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2022. augusztus 15. 20:30 I Debrecen, Kossuth tér

Komolyzenei nagykoncert Debrecen főtéren, kóruskoncert a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, 
zenélő belvárosi terek és Kis éji zene – egy éj klasszikus zenével tele, augusztus 15-én!

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje

Műsoron: A legszebb tenor-áriák és Dvořak: IX. szimfóniája („Az Újvilágból”)
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Regisztrációs jegyár a Kossuth téri nagykoncertre: 500 Ft  //  Az utcai kiskoncertek ingyenesen látogathatók!

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:
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.
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2022. augusztus 15. 20:30 I Debrecen, Kossuth tér

Komolyzenei nagykoncert Debrecen főtéren, kóruskoncert a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, 
zenélő belvárosi terek és Kis éji zene – egy éj klasszikus zenével tele, augusztus 15-én!

A Klasszikusok éjszakája bemutatja: 
Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok koncertje

Műsoron: A legszebb tenor-áriák és Dvořak: IX. szimfóniája („Az Újvilágból”)
Közreműködik: Ramón Vargas operaénekes / Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
(Esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Regisztrációs jegyár a Kossuth téri nagykoncertre: 500 Ft  //  Az utcai kiskoncertek ingyenesen látogathatók!

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:
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.
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A zöldséges és gyümölcsös ízek 
jegyében született Soupy by 
Globus hétköznap várja kedves 
érdeklődőit naponta változó 
kínálatával. A vega levesező 
nemcsak vegáknak szól, hanem 
mindenkinek, aki zöldségek-
ben gazdag ételekre éhezne. 
A levesek és a mártogatósok 

néhány alkalommal desszertkü-
lönlegesség kerül a menüsorba, 
melyekről személyesen  
a kiszolgálók által, online pedig 
a közösségi oldalaikon nyújta-
nak tájékoztatást. 
Csupán néhány lépésre találha-
tó Tőled, ha a városközpontban 
élsz, vagy dolgozol, de azok 
számára is elérhető, akik  
a centrumtól messzebb élnek, 
dolgoznak, hiszen lehetőség 
van a házhoz szállításra. A kör-
nyezet megóvására odafigyelve 
az összes tároló, evőeszköz, 
csomagolási anyag újrahaszno-
sítható, vagy már újrahasznosí-
tott anyagból készült.

SOUPY BY GLOBUS
Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Nyitva: H.–P.: 10.00–18.00
https://soupyleves.hu/
www.facebook.com/ 
soupybyglobus
www.instagram.com/ 
soupy_by_globus/

alapját a Globus zöldségkonzer-
vek képezik, amelyek segítenek 
a különféle nemzetközi konyhák 
ízélményeinek felfedezésében. 
A menüben kérhető finomságok 
variálhatók tésztasalátákkal 
is, illetve a zöldségkrémek 
különböző mártogatni valókkal 
együtt fogyaszthatóak. Hetente 

LEVESEZŐ 
DEBRECEN SZÍVÉBEN

Jógát oktatunk kezdők és 
haladók számára, figyelembe 
véve a városi ember igényeit és 
adottságait. Szerintünk a jóga 
egy tökéletes eszközrendszer, 
amely az élet minden területén 
támogatja a fejlődést! 

250 négyzetméteres jógastú-
diónk szakképzett, elhivatott 
oktatókkal, két tágas gyakor-
lóteremmel, külön férfi és női 
öltözővel, valamint egy ottho-
nos, növényekkel teli előtérrel 
vár Debrecen belvárosában!  

A másfél órás, tematizált 
jógaóráinkhoz bejelentkezés 
nélkül, bármikor csatlakozhatsz, 
és az első alkalmad ingyenes 
a stúdióban. Minden eszközt 
biztosítunk a gyakorláshoz,  
csak kényelmes ruhát kell hoz-
nod magaddal. 

 Minden nap várunk jógázni!  
A gerincjógához és stresszoldó 
jógaóráinkhoz nem szükséges 
semmilyen sportmúlt vagy 
jógatapasztalat, ezeket nyu-
godtan kipróbálhatod egészen 
kezdőként is! Ha intenzívebb 
mozgásra és több kihívásra 
vágysz, akkor az erősebb, dina-
mikusabb flow jóga és astanga 
gyakorlásokat ajánljuk.
Mindegy, hogy milyen állapot-
ban állsz rá a jógamatracra, egy 
jóleső gyakorlás után nem csak 
a mozgásod lesz szabadabb, 
hanem egyszerűen derűsebb, 
türelmesebb és nyugodtabb  
is leszel a nap hátralévő részé-
ben. Az a belső stabilitás, amit 
rendszeres gyakorlással egyre 
könnyebben megtalálsz  
a jógamatracon, hosszú távon is 
önbizalmat ad, és megkönnyíti 
a mindennapjaidat!

MANDALA JÓGA DEBRECEN
Debrecen, Piac u. 45–47.

Telefon: +36-30/740-1637
www.mandalajogadebrecen.hu/
info@mandalajogadebrecen.hu

Facebook: 
Mandala Jóga Debrecen

Instagram: 
@mandaladebrecen

A JÓGA 
SZABADSÁG
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A megújuló Petőfi tér közvetlen közelében, attól 
mint egy ötven méterre, a Piac utca 70–72. szám 
alatt várjuk Önt és üzletét. Kiadó helyiségünk a 
megújult portáljával szinte hívogatja Önt, mint új 
bérlőnket. 

Az üzlethelyiség minden szempontból könnyen 
megközelíthető. Akár gyalogosan, akár tömegköz-
lekedéssel. A helyiséggel szemben lévő villamos-
megálló jelentős üzletiforgalom-generáló hatással 
bírhat. Az autóval érkező vásárlókat a Petőfi téren 
szabad parkolók várják. Az üzlet hatalmas üveg-
portálja – mely a villamosból és a gépkocsi abla-
kából egyaránt remekül látszik – egyedi  kirakatok 
készítésére ad lehetőséget, ezzel is vonzóbbá téve 
a kínálatot. 

A földszinti, utcafronti helyiség összesen 401 m2 
alapterületű, melyből az eladótér 308 m2, a raktáro-
zásra vagy egyéb célokra használható száraz pince 
98 m2. A földszinti rész alapvetően egy légtér, de ki-
sebb raktárak segítik az eladók munkáját, valamint 
a kommunális helyiségek is itt találhatók. 

Ekkora üzlethelyiséget – megújult portál – nem ta-
lál még egyet a hamarosan átadásra kerülő, teljesen 
megújuló Petőfi tér közelében. Ne habozzon, már 
most bérelje ki ezt a kiváló adottságokkal rendelke-
ző üzlethelyiséget. 

Bővebb információkat a „www.civishaz.hu – Bérbe-
adás” link alatt talál.   

Hívja ügyintézőnket: 
+36 20 413 9573
+36 30 475 2491
+36 20 471 3842

ÖNT 
VÁRJUK!
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A Vintage Varróműhely fő 
profilja az egyedi tervezésű  
designer menyasszonyi, 
menyecske-, alkalmi ruhák, 
valamint a prémium minőségű 
menyasszonyi köntösök varrása. 

A legújabb menyecskeruháink 
között megtalálhatók folklór 
stílusú ruhák is, melyeket szíve-
sen viselnek menyasszonyaink. 
Kézműves, alakra szabott álom-
ruhákat tervezünk és varrunk. 
A webshopunk különlegessége, 
hogy a megrendelt ruhákat is 
egyedi méretben készítjük el.  

Büszkék vagyunk, hogy az 
ország minden részéről jönnek 
hozzánk menyasszonyok ruhát 
varratni, és viszik jó hírünket a 
környező országokba is.
A ruhatervezés, varrás mellett 
célunk, hogy  Debrecenben 
minél szélesebb körben  és 
korosztályban tudjuk meg-

VINTAGE VARRÓMŰHELY
Debrecen, Piac u. 41. – Belvárosi udvarház

Telefon: +36-70/378-3871
Honlap, Webshop: www.vintagevarromuhely.hu

E-mail: vintagevarras@gmail.com
www.facebook.com/vintagevarromuhely

www.facebook.com/vintageweddingdebrecen

KÜLÖNLEGES 
RUHÁK 
EGYEDI 

ALKALMAKRA 
ismertetni, megszerettetni a 
varrást. Ezért is szervezünk 
gyerekeknek és felnőtteknek is 
varrásoktatást, -szakkört.

Nyáron általános iskolások 
népesítik be műhelyünket, ahol  
5 éve töretlen népszerűséggel 
szervezzük divattervező és kéz-
műves táborainkat. Szeretnénk 
igazi közösségi teret, életet 
kialakítani, segíteni megtalálni 
a legtökéletesebb ruhafazont, 
anyagot, a hozzánk betérő 
hölgyeknek segíteni megtalálni 
a legtökéletesebb ruhafazont, 
anyagot.
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O VÁLTOZATOS PROGRAMOK 
várják a hűsölni vágyókat az 
Aquaticum Debrecen Strandon 

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

O Június 25., szombat, 19 óra
Egyszálgitáros szerzői est – 
Zselenszky / Gimpel Tomi a DESz24-
ben.

O Június 25., szombat, 19 óra
Club Akusztik: FrankNDave-
koncert a Simonffy utcai Ifiházban.

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

O Június 26., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Tengerészek 
napja – Aqua Manó Party és 
Aqua Fitness.

O Június 26., vasárnap, 19 óra 
DESzgráfia felolvasószínház a 
DESz24-ben.

O Június 27. – július 1.
Történelmi és honismereti tábor 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Június 27. – július 1.
Piruett akrobatika- és tánctábor 
a Józsai Közösségi Házban.

O  Június 28., kedd, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Fenyő Miklós – Novai Gábor: Ho-
tel Menthol a Nagyerdei Szabadté-
ri Színpadon. Esőnap: június 29.

O Június 29., szerda, 16 óra
KönyvTársasJáték a Méliusz-
könyvtárban.

O Június 29., szerda, 18 óra
Életreform-évadzáró. Batyus 
szeretetvendégség az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Június 30., csütörtök, 14 óra
Geronimo Stilton Klub. Foglal-
kozás gyerekeknek a szünidőre a 
Józsai Könyvtárban.

O Június 30., csütörtök, 17 óra
Szenvedélyes írók, szenvedélyes 
írások. Kiss József kulturális antro-
pológus előadása a Méliuszban.

HÉTRŐL HÉTRE
Június
O Mozdulj, Debrecen! Gerinc-
torna és Jóga a Józsai Közösségi 
Házban – keddenként és csütörtö-
könként 15.30-tól.
O Józsai néptánccsoport foglal-
kozása a Józsai Közösségi Házban 
– keddenként 17 órától.
O Zesty Lingo angol bölcsi a 
Józsai Közösségi Házban – hétfőn-
ként 10 órától.
O Bogdándy György 90. 
Életműkiállítás a Bényi Galéri-
ában.
O Válogatás a Vénkerti Általá-
nos Iskola és AMI növendékei-
nek alkotásaiból a Borsos-villá-
ban. Megtekinthető július 11-éig.

Júniusban és júliusban
O Hangbújócska zenebölcsi a 
Borsos-villában keddenként 9 
órától, a Méliusz-könyvtárban 
keddenként
10.30-tól, a Józsai Közösségi Ház-
ban csütörtökönként 10 órától.

Júniusban, júliusban és augusz-
tusban
O Tökmag Kuckó zenebölcsi a 
Simonffy utcai Ifiházban – pénte-
kenként 9.30-tól.
O Kreatív kedd. Mese, 
kézműveskedés, társasjáték gye-
rekeknek az Újkerti Könyvtárban 
keddenként 10 órától.
O Gitáros mókaóra a Borsos-vil-
lában csütörtökönként 9 órától.
O Anyafonó. Támogató kör 
anyáknak és babáknak a Borsos-
villában hétfőnként 10 órától.
O Jóga a Borsos-villában csütör-
tökönként 19 órától.

O  Június
Bogdándy György 90. Életmű–
kiállítás a Bényi Galériában.

O Június
Válogatás a Vénkerti Általános 
Iskola és AMI növendékeinek 
alkotásaiból a Borsos-villában. 
Megtekinthető július 11-éig.

O Június 24., péntek, 17 óra
Antal–Lusztig-megnyitó a Mo-
demben.

O Június 24., péntek, 17 óra
Hajdúsági női kisbunda – könyv-
bemutató és kiállítás a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O Június 25., szombat
Egészséges életmód ter-
mészetesen – egészségnap 
Hármashegyalján és Szentiván-
éji túra. A Zsuzsi Erdei Vasút prog-
ramjai.

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, 10 óra
Kreatív szombat – legyezőkészí-
tés a Homokkerti Közösségi Házban.

O Június 25., szombat, 16 óra
Rocksuli-gála a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Június 25., szombat, 16 óra
Múzeumok Éjszakája a Modem-
ben.

O Június 25., szombat, 16 óra
Kokoro – Szellemiség, amit 
Japánban tanultam. Soltész 
Péter könyvbemutatója a Méliusz-
könyvtárban.

O Június 25., szombat
Múzeumok Éjszakája a Déri Múze-
umban, a Déri téren és Medgyessy 
Ferenc-emlékkiállítás a Debreceni 
Irodalom Házában.
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O Június 30., csütörtök
Csendes csütörtök: Tres 
Hombres kanapé akusztik a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Július 1–2., 16 óra
Magyar népművészetek hétvé-
géje a Gambrinus kreatív közben.

O Július 1–3.
Debrecziner Gourmet Fesztivál. 
A magyar gasztrovilág legjava 
Nagyerdei Parkban.

O Július 1., péntek, 14.30
Menő-Manó kézműves foglalko-
zások az István Úti Könyvtárban.

O Július 1., péntek, 21 óra
Belvárosi kertmozi: Forrest 
Gump a Modem belső kertjében.

O Július 1., péntek, 19 óra
Szakaszhatár-koncert a DESz24-
ben.

O Július 2., szombat
Egészségnap Hármashegyalján. 
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Július 2., szombat, 10 óra
Vénkerti focifieszta a Borsos-villa 
előtti téren és a Borsos József téri 
futballpályán.

O Július 2., szombat, 10 óra
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Július 2., szombat, 17 óra
Hol az egy? Közös zenei gondol-
kodás, foglalkozás a percussion 
(Budai Krisztián) és a basszusgi-
tár (Szabó Zsolt) segítségével a 
DESz24-ben.

O Július 2., szombat
Rocktorony–Tribute-fesztivál 
(Nirvana, Faith No More, ZZ Top) a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Július 3., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aqua Manó 
Party és Aqua Fitness.

O Július 4–8.
Vénkerti Fabrikáló – kézműves 
alkotótábor gyerekeknek a Bor-
sos-villában.

O Július 4–8.
Moderntánc-tábor a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Július 4–10.
Klasszikus Gitárosok Debrece-
ni Találkozója a Zeneművészeti 
Karon.

O Július 4., hétfő
Az erdő élővilága. A Természet-
tár kiállítása az Újkerti Közösségi 
Házban. Megtekinthető szept. 2-áig.

O Július 4., hétfő, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Dés László – Geszti Péter – 
Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: július 6.

O Július 5., kedd, 15 óra
Kreatív kedd. Kreatív foglalko-
zás felnőtteknek a Méliuszban.

O Július 5., kedd, 17 óra
Vizek mélyén, idők mélyén.  
A Karsztvíz Búvár és Barlang-
kutató Sport Egyesület és a 
Természettár közös kiállítása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Július 5., kedd, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. A 
Pál utcai fiúk a Nagyerdei Szabad-
téri Színpadon. Esőnap: július 6.

O Július 6., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Július 7., csütörtök, 14 óra
Geronimo Stilton Klub. Foglal-
kozás gyerekeknek a szünidőre a 
Józsai Könyvtárban.

O Július 7., csütörtök, 17 óra
Kiss József kulturális antro-
pológus előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 7., csütörtök
Csendes csütörtök: Water Signs 
akusztik a Nagyerdei Víztoronyban.

O Július 8., péntek, 19 óra 
Táncmeditáció – Kovács Ediná-
val a DESz24-ben.

O Július 8., péntek, 20 óra 
Club Akusztik: Minimum 4-kon-
cert a Simonffy utcai Ifiházban.

O Július 9., szombat
Kisvasúti élet – kiállítás és 
Kajla-túra. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Július 9., szombat, 10 óra
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Július 9., szombat, 19 óra
Fergeteges hangulatú éjszakai 
fürdőzés az Aquaticum Debrecen 
Strandon.

O Július 9., szombat
Retro Torony a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Július 10., vasárnap
Múltidéző vásárnap és tanya-
látogatás. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Július 10., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O Július 10., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Július 10., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aqua Manó 
Party és Aqua Fitness.

O Július 11–17.
Szünidei szöszmötölő. Kreatív 
foglalkozás a Józsai Közösségi 
Házban.

O Július 11., hétfő, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Héttorony – Makovecz Imre em-
lékére. Táncjáték a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon. Esőnap: július 12.

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

O 90 ÉVES A DEBRECENI FO-
TÓKLUB. Idén szép jubileumhoz 
érkezik az alkotói közösség: a 
Debreceni Fotóklub több mint 20 
tagjának 80 munkája mutatkozik 
be a Bényi Galériában július 14-én 
18 órakor nyíló (és július 28-áig 
látható) tárlaton. (Fotó: Illés Gábor 
alkotása)
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O Július 12–23.
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi 
Nyári Akadémiája a Zeneművé-
szeti Karon.

O Július 13., szerda, 16 óra
KönyvTársasJáték a Méliusz-
könyvtárban.

O Július 13., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Július 14–28.
90 éves a Debreceni Fotóklub. 
Több mint 20 alkotó közel 80 mun-
kája a Bényi Galériában.

O Július 14., csütörtök
Csendes csütörtök: Aya, Szilu 
akusztik a Nagyerdei Víztoronyban.

O Július 15–16., 16 óra
E-sportok hétvégéje a Gambrinus 
kreatív közben.

O Július 15., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Könyv-
tárban.

O Július 15., péntek, 18 óra
KAF Kovács András Ferenc meg-
zenésített versei Nagy Tomi és 
Mészáros Ibolya előadásában a 
DESz24-ben.

O Július 15., péntek, 21 óra
Belvárosi kertmozi: Ponyvare-
gény a Modem belső kertjében.

O Július 16., szombat
140 éves a Zsuzsi Erdei 
Vasút! – Közös ünneplés a 
Hármashegyalján. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O Július 16., szombat, 10 óra
Kreatív szombat a Borsos-villá-
ban.

O Július 16., szombat, 10 óra
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Július 16., szombat, 10 és 16 óra
Üveglapra álmodott örmény 
csodák hinterglas technikával – 
üveghátlapfestés olajfestékkel. 
Kézműves foglalkozás a Méliuszban.

O Július 16., szombat, 19 óra
SixPack-koncert a DESz24-ben.

O Július 16., szombat, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn hang-

versenysorozat. Rézfúvós-fuvola 
gála a Zeneművészeti Karon.

O Július 16., szombat
Campus Before Party a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Július 16., szombat, 20.45
Moziest. Filmvetítés az Aquaticum 
Debrecen Strandon.

O Július 17., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Július 17., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aqua Manó 
Party és Aqua Fitness.

O Július 17., vasárnap, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn hangver-
senysorozat. Ének-hegedű gála a 
Zeneművészeti Karon.

O Július 18–22.
Fazekastábor az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Július 18., hétfő, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn hangver-
senysorozat. Hegedűgála a Zene-
művészeti Karon.

O Július 18., hétfő, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Budapest, Te! Zenés városnézés 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 
Esőnap: július 19.

O Július 19., kedd, 14 óra
Időutazás két keréken. Válogatás 
Katona Attila debreceni veterán 
kerékpárgyűjtő magángyűjteményé-
ből a Borsos-villában. Megtekinthető 
augusztus 4-éig.

O Július 19., kedd, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn hangver-
senysorozat. Hegedű-gordonka 
gála a Zeneművészeti Karon.

O Július 20–24.
Campus Fesztivál a Nagyerdőn.

O Július 20., szerda, 14 óra
Nyugdíjas alkotók kiállítása a 
Józsai Közösségi Házban. Megte-
kinthető augusztus 11-éig.

O Július 20., szerda, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn hang-
versenysorozat. Szaxofon-ütő-
hangszeres gála a Zeneművészeti 
Karon.
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O Július 20., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Július 21., csütörtök, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Fafúvós 
gála a Zeneművészeti Karon.

O Július 22., péntek, 19 óra
Zenés esték a Nagyerdőn. Zongora-
gála a Zeneművészeti Karon.

O Július 23., szombat
A Madársuli madarai a Kajla-tú-
rán. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Július 23., szombat
Kortárs Zenei Énekverseny Pet-
rovics Emil emlékére a Zenemű-
vészeti Karon.

O Július 23., szombat, 10 óra
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Július 23., szombat, 19 óra
Kodály Zoltán Ifjúsági Világze-
nekar hangversenye a Zeneművé-
szeti Karon.

O Július 23., szombat, 19 óra
Fergeteges hangulatú éjszakai 
fürdőzés az Aquaticum Debrecen 
Strandon.

O Július 24., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Július 24., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 

foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aqua Manó 
Party és Aqua Fitness.

O Július 26–30.
II. Utcazene Napok a város-
ban, három külső helyszínen és a 
Simonffy utcai Ifjúsági Ház udvarán.

O Július 27., szerda, 16 óra
KönyvTársasJáték a Méliuszban.

O Július 27., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Július 28., csütörtök
Csendes csütörtök: Mehringer 
Marci akusztik a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Július 28., csütörtök, 21 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Neil Simon: Furcsa pár – női 
változat a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon. Esőnap: július 29.

O Július 29–30., 16 óra
Utcazenék hétvégéje a Gambrinus 
kreatív közben.

O Július 29., péntek, 14.30
Menő-Manó kézműves foglalko-
zások az István Úti Könyvtárban.

O Július 29., péntek, 21 óra
Belvárosi kertmozi: Vissza a 
jövőbe! a Modem belső kertjében.

O Július 30., szombat
A Madársuli madarai a Kajla-tú-
rán. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Július 30., szombat, 10 óra
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Július 30., szombat, 19 óra
Strandok Éjszakája. Fergeteges 
hangulatú éjszakai fürdőzés az 
Aquaticum Debrecen Strandon.

O Július 31., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagy-
erdei Stadion északi parkolójában.

O Július 31., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Július 31., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aqua Manó 
Party és Aqua Fitness.

O Augusztus 2., kedd, 15 óra
Kreatív kedd. Kreatív foglal-
kozás felnőtteknek a Méliusz-
könyvtárban.

O Augusztus 3., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O Augusztus 4–7.
Debreceni Bor- és Jazznapok. 
Hat borrégió és 22 hazai borvidék a 
Nagyerdei Parkban.

O Augusztus 4., csütörtök, 14 óra
Geronimo Stilton Klub. Foglal-
kozás gyerekeknek a szünidőre a 
Józsai Könyvtárban.

O Augusztus 4., csütörtök 
Csendes csütörtök: Lénárt Míra 
és Polgár Patrik a Nagyerdei Víz-
toronyban.

O Augusztus 5., péntek, 19 óra
Jóga – Daróczi Ritával a DESz24-
ben.

O Augusztus 6., szombat
Zakatol a Mesevonat. A Zsuzsi 
Erdei Vasút programja.

O Augusztus 6., szombat, 10 óra
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Debrecen 
Strandon. 13 óra: Csillámos test-
festés és kreatív foglalkozás.

O Augusztus 6., szombat, 16 óra
Night-Con. A Modern Ifjúsági 
Egyesület rendezvénye a Borsos-
villában.

O Augusztus 6., szombat, 19 óra
Fergeteges hangulatú éjszakai 
fürdőzés az Aquaticum Debrecen 
Strandon.

O Augusztus 6., szombat
Forest Bump a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Augusztus 7., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra: Étkezz oko-
san! Egészséges étkezésről szóló 
program az Agórában.

O Augusztus 7., vasárnap, 10.30
Csillámos testfestés és kreatív 
foglalkozás az Aquaticum Debre-
cen Strandon. 13.30: Aqua Manó 
Party és Aqua Fitness.

O Augusztus 10., szerda, 16 óra
KönyvTársasJáték a Méliuszban.

O Augusztus 10., szerda, 20 óra
Csillagos este az Agórában.

O KIRÁNDULÁSOK A ZSUZSI-
VAL. Gyönyörű táj és remek 
programok várják az utasokat 
egész nyáron.
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O Augusztus 11., csütörtök, 14 óra
Geronimo Stilton Klub a Józsai 
Könyvtárban.

O Augusztus 11., csütörtök 
Csendes csütörtök: Csill-Out a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Augusztus 12., péntek
XII. Aquaticum Országos Csúsz-
dabajnokság az Aquaticum Medi-
terrán Élményfürdőben.

O Augusztus 12., péntek, 14.30
Menő-Manó kézműves foglalko-
zások az István Úti Könyvtárban.

O Augusztus 12., péntek, 18 óra 
Áldás Oldás – Varga Klári egyéni 
előadása a DESz24-ben.

O Augusztus 12., péntek, 21 óra
Belvárosi kertmozi: Harcosok 
klubja a Modem belső kertjében.

O Augusztus 13., szombat
Tanyalátogatás Hármashegyal-
ján. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

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

O Augusztus 14., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra. Program az 
egészséges étkezésről az Agórában.

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

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

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

O Augusztus 18., csütörtök, 16 óra
Virágudvar a Simonffy utcai Ifjúsá-
gi Házban.

O Augusztus 19., péntek
Mulat a torony! Program a Nagy-
erdei Víztoronyban.

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

O Augusztus 21., vasárnap
Magyarok kenyere 
Hármashegyalján. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O Augusztus 23., kedd, 20 óra
Nagyerdei Szabadtéri Játékok. 
Móricz Zsigmond: Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon. Esőnap: au-
gusztus 24.

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

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

O Augusztus 27., szombat
Utazz és fényképezz! A Zsuzsi 
Erdei Vasút programja.

O Augusztus 27., szombat
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 29., hétfő
Minikiállítás a Méliuszban. Téma: A 
magyar fotográfia napja. 
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Még megérdemelt nyári pihe-
nőjét tölti a DVSC Schaeffler női 
kézilabdacsapata, de a háttérben 
már javában zajlik az új idény 
előkészítése.

A 2021/2022-es szezon bajnoki 
bronzérmese július 7-én kezdi 
meg a felkészülést. A klub ille-
tékesei – természetesen – már 
akkor elkezdték a nyár közepétől 
szeptember elejéig tartó időszak 
megtervezését, amikor az évad 
még véget sem ért.

A klub közzétette a 
2022/2023-as évad véglegesí-
tett játékoskeretét, melyből már 
hiányozni fog a makacs térd-
problémái visszavonult klasszis, 
Kovács Anna. Az ő finesze, rutinja 
és egyénisége biztosan hiányozni 
fog a csapatból. Arany Rebeka és 
Poczetnyik Luca kölcsönjátékos-
ként Dunaújvárosba költözik.  
Ez mindkettőjük számára lehe-
tőséget jelent, hiszen a szélső 
sok játékperccel nyerheti vissza 
korábbi formáját, az átlövő pedig 
beleerősödhet az élvonal me-
zőnyébe. És, ha a tervek valóra 
válnak, mindkettőjük számára 
lehet visszaút Debrecenbe.

Csapó Kyra a továbbiakban az 
érdiek kapuját fogja védeni; ő de-
rekasan helytállt Anca Giegerich 
sérülését követően. Helyére egy 

kiváló, a felnőtt válogatottban is 
számításba vett francia hálóőr, 
Cathrina Gabriel érkezik.  
A francia kapusiskola világszín-
vonalú – elég, ha csak a Győrből 
ismert klasszisokra, Amandine 
Leynaud-ra vagy Laura Glauserre 
gondolnunk – így aztán okkal 
várhat mindenki jó teljesítményt 
tőle. Remélhetően jól fog haladni 
Anca Giegerich rehabilitációja, 
és ott van még a nagyon fiatal 
Torda Vanessza is, aki tavasz-
szal nagyszerűen élt a kapott 
lehetőségekkel. Így aztán, ha 
semmi nem jön közbe, kellemes 
kapusgondjai lehetnek a Loki 
szakmai stábjának.

De a gólokkal sem szabad, 
hogy gond legyen, hiszen az NB 
I egyik nagy lövője, a váloga-
tott Kácsor Gréta húzza fel a 

Loki mezét. Az 
átlövő az elmúlt 
szezonban 141 
alkalommal 
iratkozott fel 
a gólszerzők 
közé. Szintén a 
Váctól érkezik 
Kovács Anna 
helyére Hámori 
Konszuéla; a 
kettőjük évek 
óta jól működő 
játékkapcsolata 
is új színt hozhat 
a Lokiba.

Töpfner Alexandra szemé-
lyében egy kifejezetten gólerős, 
a heteseket magabiztosan lövő 
szélső érkezik Mariana Costa 
párjának, míg a másik oldalon 
Petrus Mirtill és Vámos Míra már 
a mögöttünk hagyott szezonban 
is bizonyította, hogy a poszt 
megoldottnak tekinthető. Nincsen 
híján a variációs lehetőségeknek 
az irányító poszt sem, hiszen Vá-
mos Petra és Szabó Nina mellett 
tovább fejlődhet Csernyánszki 
Lili. Az állandóságot képviseli a 
Bordás–Tóvizi válogatott beállós 
duó, a rutint és a stabilitást pe-
dig Planéta Szimonetta, Hornyák 
Dóra és Karina Jezsikava – be-
mutatkozásra vár még az ígére-
tes Panyi Anna. Kell is a bő keret, 
hiszen a csapat – a bajnokság 
mellett – a nemzetközi porondon 
is sikerekre vágyik.

A nyári felkészülés tartalmaz 
balatoni edzőtábort, felkészülé-
si tornát és meccseket, rangos 
ellenfelekkel. Július 11-én kezdi 
meg az érdemi munkát a csapat, 
s a felkészülés első két hetét ha-
zai környezetben töltik a lányok. 
A második hét lezárásaként, 
július 22-én lép először pályára 
az átalakult DVSC Schaeffler a 
Nagybánya ellen. A 2022/23-as 
szezon szeptember első hétvégé-
jén kezdődik. 

Kép és szöveg: Gurbán György

A hazai mellett nemzetközi sikerekre is vágynak 
a Loki kézisei

A csapat és közönsége újabb sikerekre vágyik  

Hámori Koni nyártól már Hornyák és Vámos csapat-
társa lesz
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Egyetemi olimpia társházigazdája lesz Debrecen
Két év múlva Debrecenben és Miskolcon rendezik az 
Európai Egyetemi Játékokat, melynek a Debreceni Egye-
tem lesz az egyik házigazdája. A leginkább az olimpiá-
ra hasonlító nemzetközi sportrendezvény keretében 
mintegy hatezer sportoló és kísérőik érkeznek majd a 
cívisvárosba.

Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi 
Koordinációs Intézetének vezetője elmondta, minden a 
terv szerint halad az előkészületekkel kapcsolatban. 

A DE  a2024-es EUG-t már jövőre elkezdi népszerű-
síteni nemzetközi sporteseményekkel. Április végén kez-
dődik a MEFOB-fesztivál, melynek ezúttal a Debreceni 
Egyetem ad otthont. Hét sportágban rendeznek majd 
egyetemi országos döntőket; 1500 sportoló és a kísé-
rőik érkeznek Debrecenbe. Július elején – 20 férfi és 20 
női csapat részvételével – 3x3-as egyetemi kosárlabda 

Európa-bajnokságot rendez a DE. A kosárlabdapályát a 
főépület előtt, az Egyetem téren állítják majd fel, lelá-
tókkal együtt. Július közepén frizbi egyetemi világbaj-
nokság is lesz, 16 csapat részvételével.

– Az egyetemet és a várost is népszerűsíthetjük 
ezeken a rendezvényeken, így aki nemzetközi sportot 
szeretne látni jövő nyáron, annak a Debreceni Egyetem 
is a kedvében tud járni – tette hozzá az intézetigazgató.

Ebben az évben a lengyelországi Lódzban rendezik 
az Európai Egyetemi játékokat. Balogh László tájé-
koztatása szerint egy ötvenfős küldöttséggel utazik 
a Debreceni Egyetem a helyszínre annak érdekében, 
hogy – megfigyelőként – beépíthető jó gyakorlatokat 
szerezzenek. Az olimpiához hasonló záróeseményen a 
magyar szervezők ünnepélyesen átveszik majd a stafé-
tát a lengyelektől.

Hatesztendős városunk 
újdonsült világbajnoka

Siketlimpiai ezüstöt nyert  
a DEAC teniszezője
Máthé Gábor, a DEAC játékosa 2013-ban volt arany-
érmes; az idén ezüstöt nyert a világseregszemlén. A 
Duna-parti Olimpiai Parkban az ő neve is ott díszeleg a 
magyar siketlimpiai bajnokok nemrégiben avatott falán.

A 62 magyar hallássérült sportoló nevét tartalma-
zó falat Balogh-Madár Emese, az V. kerület alpolgár-
mestere, Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének elnöke és Szabó László, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnöke leplezték le.

Tapolczai Gergely hangsúlyozta: régóta várt erre a 
pillanatra a siketsport-társadalom. Felidézte, min-
den év június másodika a Magyar Siketsport Napja. 
Az 1924 óta megrendezett siketlimpiákon 1928-
ban született meg az első magyar arany; azóta hat 
sportágban összesen 53 aranyérmet nyertek a magyar 
sportolók.

A közelmúltban zárult 24. siketlimpián, a brazíliai 
Caxias do Sulban nyolc éremmel zárt a magyar kül-
döttség: a négy-négy ezüst- és 
bronzéremmel a dobogós 
helyek tekintetében 
ez volt a legeredmé-
nyesebb szereplés 
az 1973-as malmői 
játékok óta; akkor  
12 éremmel tért haza 
a küldöttség. A DEAC 
teniszezője, Máthé 
Gábor a 2013-as szófiai 
siketlimpián szerzett első-
ség után ezúttal ismét 
döntőt játszhatott, s má-
sodikként zárta a tornát.

Máthé Gábor és edzője, 
Temesvári Andrea 
(Fotó: Tabár Patrik)

Takács Szofi már háromévesen Európa-bajnok volt, 
mostantól pedig már világbajnoki címet is szerzett 
show-táncosnak számít. A Dance Stars-világbajnokság 
Open kategória mini korcsoportjában a debreceni 
táncos végzett a dobogó legfelső fokán.

A horvátországi Porečben nagyszerű eredményeket 
értek el a debreceni Feeling Tánc- és Mazsorett Egye-
sület versenyzői. Közülük is kiemelkedett Takács Szofi. 
A hatesztendős kislány az úgynevezett Open kategória 
mini korcsoportjában az ítészektől a legmagasabb 
pontszámot érdemelte ki, így aztán világbajnokként 
ünnepelhette őt a debreceni delegáció és a közönség.

Az eredmény mögött rengeteg munka van. Szofi 
akrobatika- és balettórákra is jár, így hetente 8-9 órát 
tölt edzéssel. Úgy érzi, a tánc nála életre szól. Három-
esztendős korában szerezte meg az első Európa-
bajnoki címét; azóta már összesen kilenc nemzetközi 
trófeája van. Emellett számos magyar bajnoki címmel 
is rendelkezik. Édesanyja, Takács-Pántya Barbara, 
a Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület művészeti 
vezetője – aki egyben az edzője is – nagyon büszke 
lányára.
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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®

Kreatív köz
Bővül a debreceni belvá-
ros programkínálata: élet 
költözik a Gambrinus közbe 
minden második hétvé-
gén. Júniusban a salsa és 
a koktélok világa került 
itt középpontba, július 
1-jén és 2-án a magyar 
népművészetek hétvégéje 
nyílik, 15-én és 16-án az 
e-sportok kedvelőit várják, 
július 19-én és 30-án pedig 
az utcazenék hétvégéjét 
rendezik meg itt.

Megfejtéseiket július 14-éig várjuk 
a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

filmjéből, Az élő örökség című 
alkotásból sorsolunk ki két darab 
DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben 

vehetik át.
Előző számunk szerencsés 

megfejtői: 
Dzsunyákné Kovács Zsuzsa, 

Vadalma utca 17.
Nagy Károly, Monostor u. 8.
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CAMPUS FESZTIVÁL
NEMZETKÖZI SZTÁROK, TÖBB MINT 200 HAZAI
ELŐADÓ ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOK

NAGYERDEI 
SZABADTÉRI JÁTÉKOK

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2022. június 24. – aug. 12.

 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.

Díjátadó és Gálakoncert
Június 17. és 25. között a világ legjobb fiatal vonó-
sai – 19 nemzet 38 versenyzője – három fordulóban 
mérték össze tudásukat Debrecenben rangos nem-
zetközi zsűri előtt. Az elmúlt napokban a legjobbak a 
döntőkben, egy-egy versenyműben is megmutatták 
tudásukat a Kodály Filharmonikusok szólistáiként. 
Az ünnepélyes gálahangversenynek – a győztesek 
részvételével – a Kölcsey Központ ad otthont június 
26-án; ennek műsorát előző este teszik közzé a szer-
vezők. A gálán közreműködnek a Kodály Filharmoni-
kusok; vezényel Kollár Imre. Az esemény 500 forintos 
regisztrációs jeggyel látogatható!
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