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Júliusi hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 
 

CAMPUS FESZTIVÁL 

 2018. JÚLIUS 18-22.- több mint százezren buliztak 
Debrecenben! 

 

 

Miklósvölgyi Péter a Campus Fesztivál igazgatója megerősítette, hogy ennyire jól szervezett és 

sokszínű, izgalmas programokban bővelkedő fesztiváljuk még nem volt. 

- Minden várakozásunkat felülmúlta az idei Campus Fesztivál, köszönhetően annak a 

bizalomnak, hogy jelentősen megnövekedett azoknak a fesztiválozóknak a száma, akik úgy 

gondolták, hogy valamennyi nap érdemes kilátogatni –összegezte a főszervező. – A látogatói 

szám növekedése mellett kitűzött célunk volt, hogy egy olyan biztonságos, barátságos, kulturált 

fesztivált szervezzünk meg, amelyen nem csak a nagyszínpados koncertek dominálnak, hanem a 

nap minden szakában családok és különböző korosztályok találják meg a nekik tetsző, érdekes 

programokat. A kitűzött cél sikerült, elmondhatjuk, hogy a nagyszínpados programok mellett, 
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valamennyi programhelyszínünket nagy érdeklődés kísérte, legyen az a Családok Éve Liget, 

Egyetem Tér, színházi előadás, irodalmi sátor. 

19 programhelyszín, 18 közérdekű helyszín, 30 attrakciós pont, összesen közel 70 helyszínnel 

készültek a szervezők. A legkomolyabb változás mégsem a programhelyeket érintette, a 

szervezők a fesztivál főbejáratának áthelyezésével, egy sokkal tágasabb, szélesebb bejutási 

lehetőséget biztosítottak, a Nagyerdei Stadion déli oldalának megnyitásából adódóan pedig több 

tér jutott a fesztiválozóknak.(forrás:dehir.hu) 

Idén programhelyszíneken 255 zenei előadó, ezer zenész és mintegy 200 egyéb program és 

attrakció várta a látogatókat négy nap alatt a Campus Fesztiválon. Egyesületük három éve vesz 

részt Debrecen legnagyobb könnyűzenei fesztiválján, valamennyi alkalommal a Civil Faluban 

nyertünk elhelyezést, ezáltal lehetőségünk nyílt kötetlen beszélgetésekkel, kvíz kérdésekkel 

bemutatni munkánkat az érdeklődőknek. 

 

Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 

http://www.dehir.hu/campus-2/megdolt-a-tavalyi-latogatoi-csucs-a-campus-fesztivalon/2018/07/22/
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A sikeres és eredményes munka mellett kellemes nyarat kívánunk júliusban! 

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 


