Debrecenissä et ole turisti.
Olet vieraamme!
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Debrecen sijaitsee keskellä kauneinta Unkaria, Hortobágyn kansallispuiston ja Euroopan
laajimman yhtenäisen pustan laidalla. Tämä
maan toiseksi suurin kaupunki on Itä-Unkarin
talouden, kaupan, tieteen ja kulttuurin keskus. Historiansa aikana Debrecen on toiminut
Unkarin pääkaupungina kahteen otteeseen.
Debrecenin sydämen muodosti aikoinaan
Pyhän Andreaksen kirkko. Nykyään symbolina toimii keltainen, kaksitorninen reformoitu
suurkirkko. Tunnelmalliset kävelyalueet, upeat suihkulähteet ja patinoituneet talot sekä
vilkas kulttuurielämä ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta tekevät Debrecenistä viihtyisän ja
modernin suurkaupungin.
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Debrecen pukeutuu auringonvaloon!
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Debrecen on festivaalien kaupunki
700-vuotisessa Debrecenissä matkailija voi
osallistua lukuisiin korkeatasoisiin kulttuuritapahtumiin.

{

Elokuussa vuorossa on Debrecenin Kukkakarnevaali ja Karnevaaliviikko (15.-21.8.).
Joka vuosi 400-500 esiintyjää valtaa pääkadun
ja pääaukion. Karnevaaliparaati kulkee useita
kilometrejä Debrecenin kaduilla. Miljoonista
kukkasista rakennettuja kukkarakennelmia
seuraa lukematon joukko unkarilaisia ja ulkomaalaisia tanssiryhmiä, musiikkiyhtyeitä, lippujen pyörittäjiä ja esiintyviä taiteiljoita.

Kansainvälisesti tunnettuja tapahtumia ovat
elokuun Debrecenin Kukkakarnevaali ja
Karnevaaliviikko sekä syyskuun alussa järjestettävät Debrecenin Jazz-päivät. Erityisen sisältörikkaita ovat myös Debrecenin
Kevätfestivaali sekä kaupungin suosituin
gastronomiatapaaminen, Debrecenin Kalkkunapäivät.

www.debrecen.hu

Kahden vuoden välein järjestetään Béla Bartókin nimä kantava kansainvälinen kuoroja folklorefestivaali, joka on yksi maailman
kymmenestä tärkeimmästä kuorokilpailuista.
Viikon aikana unkarilaiset ja ulkomaalaiset
kuorot sekä säveltäjät ja muusikot ottavat
mittaa toisistaan. Tapahtumaan liittyy lukuisia kesäkonsertteja, maailmanensiesityksiä ja
folklore ohjelmaa.
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Museokortteli keskikaupungilla

Unkarin tärkeimpiin kuuluva kokoelma on
sijoitettu Debrecenin Déri Museoon, joka
voitti v. 2005 “Vuoden Museo” arvonimen.
Suuri yleisömenestys perustuu edelleenkin
ensisijaisesti Mihály Munkácsyn monumentaaliseen Kristus-trilogiaan. Vakionäyttelyjen
kuten Egypti-ja Itäaasiaosastojen lisäksi väliaikaiset näyttelyt ovat myös hyvin suosittuja.
Rakennuksen edustan puistoa koristavat neljä Medgyessy patsasta voittivat Pariisin maailmannäyttelyn pääpalkinnon vuonna 1937.

www.debrecen.hu

Déri Museon naapurissa avattiin syyskuussa
2006 uusi kolmekerroksinen modernin taiteen galleria. Galleria, jolla on Keski-Euroopan
suurin yhtenäinen näyttelytila, sai viralliseksi
nimekseen MODEM Modernin- ja Nykytaiteen Keskus. Kuvataiteidenäyttelyjen lisäksi
galleria tarjoaa tilat myös taideohjelmille, luennoille ja museopedagogiselle opetukselle.
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Vuodesta 1538 toimivan
Debrecenin Reformoidun Kollegiumin arkistoissa, museossa ja kirjastossa voi tutustua lukuisiin
arvokkaisiin kokoelmiin.
Kirjaston puolen miljoonan niteen kokoelma
on Unkarin reformoidun
kirkon suurin kokoelma.
Monet sen kirjoista ovat
harvinaisuuksia eurooppalaisessa mittakaavassa, osa
uniikkeja kappaleita koko
maailmassa. Raamattukokoelmassa voi tutustua kristittyjen pyhään
kirjoitukseen 250 kielellä. Lisäksi kirjastossa
säilytetään n. 100 koodeksia ja keskiaikaista
karttaa. Kollegiumin museo säilyttää 17000:a
esinettä arkeologian, historian, kouluhistorian, kuvataiteiteiden, käsityön, kansatieteen ja
numismatiikan osastoissa. Keskeinen, ainutlaatuinen ja laajin esineistö on kertynyt unkarilaisesta kultaseppä- ja kirjontakulttuurista.
Debrecenin Kirjallisuuden Museo kerää
kaupungin kirjallisen elämään liittyvää aineistoa. Museossa voi tutustua lähes 50 000:
en esineeseen, käsikirjoitukseen ja taideteokseen Mihály Vitéz Csokonain (1773—1805)
ajasta nykypäiviin. Merkittäviin kokoelmiin
voi tutustua myös László Hollón ja Ferenc
Medgyessyn muistomuseoissa.

www.debrecen.hu

Perinteet ja käsityöläiset

{

{
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Debrecen oli aikoinaan nahkurimestareiden
keskus. Käsityötaiteesta kiinnostuneet voivat
tutustua Nahkuri- ja Käsityöläisten Talossa
perinteisiin ja nykyaikaiseen käsityöhön. Pajoissa voi seurata viitan applikaatiota, puvun
ompelua, kirjontaa, savenvalentaa ja kankaiden sinivärjäystä sekä pitsinnypläystä. Lisäksi
vieras voi itse kokeilla näiden lajien käsityötaitojaan.
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Debrecenin kylpyläkulttuuri
täyttää 180 vuotta

Terveysveden ohella parenemista auttaa terveydenhoito-osasto, jossa voi valita noin 40
eri hoitomuodosta. Terveydenhuollon ammattilaiset, mm. hierojat ja fysioterapeutit,
toimivat erityislääkäreiden valvonnassa.
Aquaticumissa toimiva Wellness Saari tarjoaa 60 erilaista palvelua virkistystä kaipaaville,
mm. aasialaisia liikuntamuotoja. Erikoishieronnat, itäiset parannusmuodot, hemmottelevat Wellness-kylvyt ja luonnonparannushoidot hellivät vieraiden ruumiin ja sielun
harmoniaa.
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Aquaticum terveyskylpylän sisä- ja ulkotiloista löytyvät kuumavesialtaat ja elämyskylpylän laitteet odottavat vieraita ympäri
vuoden. Altaat on täytetty erilämpöisillä terveysvesillä. Natriumkloridia, vetykarbonaattia, jodia, bromia ja suolaa sisältävä emäksinen elvyttävä terveysvesi soveltuu mainiosti
reuman, ihotautien ja naistentautien oireiden
lieventämiseen.

www.debrecen.hu
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Katetussa Mediteraanisessa Elämyskylpylässä on käytössä seitsemän suurta vesiliukumäkeä ja neljä lastenvesiliukumäkeä. Vaikuttavan,
halkaisijaltaan 66 metrisen, kupolikaton alta
löytyy lisäksi aaltokone, kiipeilyseinä, porealtaita, kylpyluolia, hierovia putouksia, saunoja,
ravintola sekä Thai-hierontakeskus.
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Makujen kavalkadi

Upeita vanhoja rakennuksia
ja tyypillisiä Civis-taloja

Debrecenin tunnelmalliset ravintolat tarjoavat maukkaita Unkarin ja maakunnan ruokia. Hapankaalista ja
savustetusta lihasta valmistetaan maankuuluja Debrecenin kaalikääryleitä. Samaan luokkaan lasketaan
vielä Debrecenin Parimakkaroista valmistetut ruokalajit, kuten debreceniläinen pienpaisti, Hortobágyn
paisti tai Debrecenin paahtopaisti. Maakunnallemme Hajdúságille tyypilliset ruoat ovat usein varsin
täyttäviä, niiden ohella vieraamme voivat valita ruokalistoilta myös kevyempiä kulinaristisia nautintoja.
Civiskaupungin erinomaisissa konditorioissa kannattaa tutustua perinteiseen tapaan valmistettuun
Dobos-leivokseen, Rákóczin rahkaleivokseen sekä
sokerittomiin leivoksiin tai vaikkapa spelttivehnästä
valmistettuihin pogácsa-naposteluleipiin.
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Vuonna 1865 valmistunut romantiikan ajan
arkkitehtuurin helmi, Csokonai teatteri sijaitsee yhdellä Debrecenin vanhimmista
kaduista. Kaupungin ensimmäinen vakituinen kivistä rakennettu teatteri on koristeltu
runsain patsain. Kansainvälisen ja kansallisen teatterielämän historiallinen keskus toimii nykyäänkin kaupungin kulttuurielämän
moottorina. Historiallisen keskustan pääkadulta löytyy unkarilaisen sesession kermaan
kuuluva läänintalo. Kuuluisan Zsolnay-tehtaan valmistamat punagraniittiset koristeet,
kukkanauhat ja neljä hajdú-sotilaan patsasta
somistavat rakennusta. Kaikkein arvokkaimpia rakennuksessa ovat kuitenkin lasimaalaukset, jotka esittävät maahantulonaikaista
seitsemää unkarilaista heimopäällikköä.

{

Yksi alueen suosituimmista gastronomisista tapahtumista on joka vuoden kesäkuussa järjestettävät
Debrecenin Kalkkunapäivät. Kolmipäiväiseen ohjelmaan kuuluu kokkikilpailu, lukuisia kevyen ja klassisen musiikin konsertteja, luentoja, taitojen mittelyä, lastenohjelmaa ja ulkoilmamarkkinoita.

www.debrecen.hu
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Kaupungi osti vuodesta 1536 debreceniläisen Bika
(’härkä’) suvun tontin ja kivitalon. Myöhemmin
rakennus sai lisäkerroksia ja muuntui majataloksi.
Sittemmin raudasta taottu, kuparikoristeinen puskeva härkä muodostui liikekilveksi. Näin majatalosta tuli Aranybika (’Kultainen härkä’) hotelli. Grand
Hotel Aranybika valmistui 1915 sesessiotyylissä
ensimmäisen unkarilaisen olympiavoittajan Alfréd
Hajosin suunitelmien mukaan. Julkisivun veistokset ovat italialaisten kivenveistäjien taidonnäyte.

Debrecenin korkeakoulujen historia juontaa alkunsa 1500-luvulta. Debrecenin Reformoitu Kollegium
on toiminut vuodesta 1538, sen luomalle pohjalle
perustettiin Unkarin kuninkaallinen tiedeyliopisto v. 1912. Debrecenin yliopiston uusbarokkisen
päärakennuksen arvokkuuta lisää ranskalaiseen
tyyliin rakennettu komea puisto. Puistossa voi ihailla mm. kuuluisien kirkonmiesten patsaita tai valtavaa suihkulähdettä.
Keskustassa sijaitseva palatsi on rakennettu moderniin uusklassistiseen tyyliin vuosina 1820-1830.
Se kuului aikoinaan Dégenfeld ja Tisza perheille.
Kálmán Tiszan, silloisen pääministerin vaimo rakennutti toisen kerroksen eklektiseen tyyliin. Samalla rakennus sai Tiszan Palatsi- nimen.
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