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Advent Debrecenben

Programok a főtéren és a városrészekben

Hároméves a Debrecen Rádió FM95
Születésnap a Hallban: fellép a Wellhello is
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Lehet-e ünnepelni a szeretetet?

11
A kapuban nincs
gond a Lokinál

17
Debrecenben járt
Orbán Viktor

21
Hol? Mi? Mikor?

Azt ünnepeljük, ami ritkán történik. Mindennapos
dolgokat mégsem ünnepelhetünk. De akkor ezzel le
is leplezzük magunkat? Ezek szerint magunk is úgy
tekintjük: a szeretet olyan ritka, hogy legalább évente
egyszer kell rá emlékeznünk? Ha így lenne, a Karácsony volna a legszomorúbb nap az esztendőben.
De Karácsonykor nem a szeretetet, hanem a
Szeretetet ünnepeljük. A közénk szálló, foghatóvá vált,
kézbe vehető végtelen Szeretetet. Istent, aki maga
a Szeretet. Ő az, aki december végén közénk száll,
hogy a közelünkben lehessen, hogy közvetlen közelről
szerethessen.
Éppen ezért kisded a Betlehemi, hogy karjainkba vehessük, babusgathassuk. Mivel minket is így
babusgat az Isten. Jó szeretve lenni. Látszólag mi
adunk ajándékot a Betlehemi Gyermeknek, valójában
azonban ő ajándékoz meg minket végtelen szeretetével. Mint amikor fölkapjuk a kisbabát, és csókolgatjuk.
Ő kacarászik, mi pedig az örömtől a mennyekben
érezzük magunkat. Így tanítgatjuk egymást a szeretetre. Mi a csöppséget, a csöppség minket.
Karácsonykor is ez történik. Már nem is körvonalazható, hogy ki babusgat kicsodát, ki kapja föl a másikat,
ki az, aki kacag, mert arcához a másik arca simul.
Az Isten éppen olyan boldog Karácsonykor, mint a
szeretettel elhalmozott gyermek. S azt akarja, hogy mi
is éppen olyan boldogok legyünk, mint Ő. Ezért halmoz
el minket szeretetével, ezért gazdagít minket a létező
legdrágább ajándékkal: Önmagával.
Igen, Karácsony annak ünnepe, hogy szerethetők
vagyunk, s hogy szerethetünk. Karácsony annak kinyilvánulása, hogy a szeretet az életünk. Valójában nem
azért ünnepeljük, mert ritka pillanat, hanem mert a
létezhető legdrágább nekünk, a legféltettebb kincsünk.
Épp olyan értékes, mint maga az életünk.
Kocsis Fülöp
görög katolikus érsek-metropolita
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Csillaggyár az Agórában
Karácsonyváró hangulatban, többféle technikával
különleges csillagokat készíthetnek a gyerekek
december 10-én délelőtt az év utolsó Kreatív
tudomány foglalkozásán a tudományos élményközpontban. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló
programsorozat kéthetente, szombatonként izgalmas kreatív feladatokon keresztül ismerteti meg a
természettudományos jelenségekkel a legkisebbeket, akik elkészíthetik saját játékaikat, alkotásaikat.
(S ezeket, természetesen, haza is vihetik!) Januárban
„habpartival” indul az év; a gyerekek – többek között
– habkígyót és elefántfogkrémet csinálhatnak, utána
pedig gumicukrokkal kísérletezhetnek: vízbe áztathatják, ecetbe márthatják, hintáztathatják a színes
édességeket a Kreatív tudomány keretében. n

Advent a városrészekben

Hagyományosan idén is családi rendezvények sokaságán
vehetnek részt a debreceniek. Íme, decemberben hol és
mikor lesznek a már évek óta népszerű adventi városrészi
programok (délelőttök és délutánok), melyeket sokan várnak
már ilyenkor.
3., szombat, 10–12 óra: Vezér utca, a Coop áruház előtti téren
8., csütörtök, 14–16 óra: Pac, a családsegítő és gyermekjóléti
központ területi irodája
O 9., péntek, 10–13 óra: Wesselényi lakótelepi adventi délelőtt,
Tímárház – Kézművesek Háza; 15–17 óra: Hajó utcai óvoda;
14–17 óra: Homokkerti Közösségi Ház
O
O

10., szombat, 10–12 óra: Kismacsi Közösségi Ház; 16 óra: Ondódi
Közösségi Ház; 17–19 óra: Lencztelepi Református Templom
O 11., vasárnap, 10–18.30 óra: Józsai Köz. Ház, Józsapark, Piactér;
14–17.30 óra: Nagymacsi Köz. Ház; 16–19 óra: Újkerti Köz. Ház
O 13., kedd, 14–16 óra: Csapókerti Közösségi Ház
O 14., szerda, 14–17 óra: civil karácsony, Csapókerti Közösségi Ház
O 16., péntek, 14–16 óra: Nagyerdei adventi családi délután,
Hatvani István Általános Iskola; 15–17 óra: Dombosi Óvoda
O 17., szombat, 10–13 óra: Vénkerti Általános Iskola és AMI;
10–12 óra: Nagysándor-telepi advent, Lilla téri Általános Iskola
Nagysándor József Általános Iskolai Tagintézménye;
14–19 óra: Adventi Motolla, DMK Belvárosi Közösségi Ház
O

O Angyalkák a fára.
Családi napra várja látogatóit december 18-án, délelőtt
10 órától délig a Déri Múzeum.
A karácsonyi készülődés
jegyében kicsik és nagyok
együtt készíthetnek különleges
díszeket. A parafaangyalkák a
múzeum 3 méteres karácsonyfájának ékei lesznek. n

O Menjünk el a látására! Karácsony havában ünneplőbe öltözve, narancs- és fahéjillattal, szép énekekkel
várja a közönséget a Vojtina a Játszószínházban, hogy
együtt készüljenek a Nap fordulójára. Mesélnek a Jézuska
születéséről, a betlehemi templomban megtáncoltatják a
három pásztort, a gonosz Heródes királyt, és megidézik a
napkeleti bölcseket.

O Karácsonyi koncert. Karácsonyi klasszikusok karamellcukorkákkal, marcipánnal, mézeskaláccsal, nugáttal, drazsékkal, árpacukorral, mentapasztillákkal, kandiscukorral, pörkölt mandulával,
fekete szemű mazsolákkal. Csupa édesség, amely
gondosan elkerül minden nemű sziruposságot. Csajkovszkij Diótörője, valódi költészettel telített muzsikája nélkül nem múlhat el az adventi készülődés.
December 20-án – Kollár Imre vezényletével – a
Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok közösen
áll színpadra a Kölcseyben. n
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O A Mikulás december 5-én a Hollóének
Hungarica régizene-együttes 5 órai koncertje
után érkezik a Kossuth térre!

Második adventi gyertyagyújtás
December 4-én a Kossuth téren: találkozás a szeretet Istenével. 17 órától énekes
Borbála-napi hagyományőrző vonulás a régi
városházától a Kossuth térig, a Debreceni Népi
Együttes táncosait a Pergő Hagyományőrző
Műhely kíséri. 17.30-kor köszöntőt mond
Komolay Szabolcs alpolgármester, majd
a második adventi gyertya meggyújtása
következik. 18 óra: „Adventi találkozások a
Nagytemplomban”: a Debrecen Helyőrségi
Zenekar Adventissimo-koncertje. Közreműködők: Haja Zsolt, Rácz Rita Franciska,
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
fúvós hallgatói és az Ady Endre Gimnázium
diákjai. Igét hirdet: Sajtos Szilárd főhadnagy,
református tábori lelkész.
O Add tovább!
A Debreceni Karitatív Testület adománygyűjtő
akciója a Kossuth téren felállított Add tovább!
házikóban. Az adventi időszakban december
8-ától 23-áig, hétköznapon 16–19 óra között
fogadják az adományokat a tagszervezetek
önkéntesei, amelyeket majd karácsony előtt a
debreceni rászoruló idősek és gyerekek között
osztanak szét. A testület kéri, aki teheti,
tartósélelmiszer-adományokkal (száraztészta,
liszt, cukor, étolaj, rizs, szaloncukor, kakaó,
hús-, zöldség- és gyümölcskonzerv, édesség
stb.) segítse a rászorulókat.
AJÁNDÉK
A Debreceni Karitatív Testület ajándékaként 8-án 17 órakor az adventi színpadon
a Jazz Five zenekar ad koncertet. 15-én a
Vörösmarty-iskola diákjai közlekedésbiztonsági bábjátékot mutatnak be, 16-án
az AHA Hajléktalan Színház karácsonyi
műsora következik, Lehner Zalán énekel,
majd Neonhal-koncert lesz.

Mikulás-bérlet várja a kicsiket és
nagyokat december 3-án és 4-én. Ezzel
meg lehet nézni a Vojtinában a Szerencsés János, avagy Az ördög három arany
hajszála című mesét, a krampuszokkal
együtt utazni a Nagytemplom elől induló kisvonaton a Nagyerdei Kultúrparkig,
krampuszos segítséggel keresni a
Mikulás lábnyomát az Állatkertben. Az
egyórás kutakodás után a kisvonat vis�szatér a Nagytemplom elé. Szerencsés
János a Vojtinában december 3-án 10
órától, 4-én vasárnap 12 órától várja a
gyerekeket. A kisvonat mindkét napon
10, 11, 12, 13, 14 órakor indul.
Mikulás-bérlet a Kölcsey jegypénztárában, ill. december 1-jén, 2-án és 3-án
a Kossuth téri Mikulás-ház mellett
váltható.

Harmadik adventi gyertyagyújtás
December 11-én a Kossuth téren: életre szóló
találkozás. 17 órától énekes vonulás a régi
városházától a Kossuth térig. 17.30-kor Barcsa
Lajos alpolgármester adventi köszöntője a
város karácsonyfája mellett, Sipos Barnabás
ortodox pap gondolatai az adventről, majd
fellobban a harmadik adventi gyertyaláng.
Közreműködik a Szent Háromság Magyar
Orthodox Templom Kórusa. 18 óra: Adventi
találkozások a Nagytemplomban – ünnepi alkalom Pintér Béla gospelénekessel. Réz-Nagy
Zoltán evangélikus, Oláh István református
és Pafkó Tamás baptista lelkipásztor adventi
gondolatai. Közreműködik Pintér Béla és a
gyülekezet zenekara.
O Karácsonyi Valceremónia. A Valcer
Táncstúdió karácsonyi programja – hagyományosan – az ünnepvárás jegyében zajlik.
A Valcer család népes tábora mellett a
táncszerető közönség érdeklődésére is
számot tartó karácsonyi gálaműsor számtalan
meglepetést tartogat. A kétórás program
táncos utazás lesz a világ körül, melyben igazi
kuriózum a mazsorettparádé. December 11-én

Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A DMK egyik legjelentősebb nagyrendezvénye december 9-én, pénteken 17 órakor
ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Kossuth tér adventi színpadán. A találkozón
részt vevő csoportok megjelennek a város
közösségi és kulturális tereiben, így 10-én,
szombat délután 17 órától a főtér ünnepi
színpadán újra találkozhat az örömhírhozókkal a debreceni közönség.
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14.30-tól az utánpótláscsoportok gálaműsora
kezdődik a Kölcsey Központban, 18 órától
pedig a karácsonyi gálaműsor.
Charles Dickens Karácsonyi énekét
az Apolló Színház előadásában láthatjuk de
cember 13-án 10 órától a Kölcsey Központban.
Messze zsong a hálaének! A Lautitia
Kóruscsalád adventi koncertje december
15-én 19 órától a Kölcsey Központban. Közreműködők: Both Miklós és zenekara, Szivárvány
gyermekkar, Estel kamarazenekar.
Adventi ráhangolódás Petruskával
december 17-én 16 órától az adventi
színpadon.

A Kolping Család Egyesület segítségével a
Betlehemből Debrecenbe érkezett betlehemi
lángból idén is mindenki vihet az otthonába.

Jónak lenni jó! Idén a Magyar Református
Szeretetszolgálat a kedvezményezettje a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági
kampányának. Ezüstvasárnap, december
18-án a Fórum Bevásárlóközpontban 10–17
óra között színes műsor keretében gyűjtik az
adományokat a szeretetszolgát önkéntesei.

Negyedik adventi gyertyagyújtás
December 18-án a Kossuth téren: készülés
az eljövendő találkozásra. 17 órától énekes
hagyományőrző vonulás a régi városházától
a Kossuth térig a Kuckó Művésztanya és az
Ort-Iki Báb- és Utcaszínház művészeinek
vezetésével. 17.30 ünnepi térjáték Veres
Hunorral, a Kispendely énekegyüttessel és
a Debreceni Népi Együttessel, majd Széles
Diána alpolgármester ünnepi gondolatai után
következik a negyedik gyertyagyújtás.
18 óra: Adventi találkozások a Nagytemplomban. Ökumenikus ünnepi alkalom,
görög katolikus papnövendékek kórusával
és Dánielfy Gergővel. Felföldi László római
katolikus püspöki helynök, Kapin István görög
katolikus parochus, Vad Zsigmond református
esperes adventi gondolatai, zenés-énekes
ajándék: Dánielfy Gergő, a Görög katolikus
Papnevelő Intézet Szent Damján kórusa és a
Hírnök zenekar.

Kántálás városszerte
Az előző évekhez hasonlóan, december 23-án
ismét kántálásra hívják és várják mindazokat,
akik énekes köszöntéssel szeretnék megajándékozni a szentestét egyedül töltőket,
készülődőket. A kántáló közösségek szívesen
fogadják a csatlakozókat 17 órától a Kossuth
téren, a város karácsonyfájánál.

Nyitott városháza
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli
idén a programsorozat, melynek helyszíne a régi városháza épülete (Piac utca
20.). Immár negyedszázada törekszik
arra a Debreceni Művelődési Központ,
mint főszervező, hogy az itt bemutatkozó alkotók magas színvonalú, valódi,
kézzel készített, a népművészet sajátos
forma és mintakincsét felvonultató
munkáiban gyönyörködhessen Debrecen város lakossága. December 17-én
és 18-án 10 és 16 óra között a vásár és a
kézműves-bemutatók mellett jubileumi
meglepetések, vetélkedők, játszóházi
foglalkozások várják a közönséget.

BÚÉK, DEBRECEN!
December 31-én 21 órától, Kossuth tér:
Utcabál a Dokk együttessel! Sztárvendégek:
Tóth Andi (X-faktor-győztes), Rácz Gergő
(V.I.P., Fool Moon). Házigazda: Fazekas László.
Tűzijáték, újévi ABBA-show!

Igazgyöngy. Berettyóújfaluban működik
egy alapítványi, alapfokú művészeti iskola.
L. Ritók Nóra tanítványai évente több száz
díjat hoznak el hazai és nemzetközi pályázatokról. Könyvillusztrációk, kiadványok
készítésére kérik fel őket; mindez az ország
egyik sajátos helyzetű kistérségében születik… A kiállítás ingyenesen látogatható
a Kölcsey Központban, december 15. és
január 19. között, naponta 9-től 19 óráig.
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O Feltárulnak a Városháza titkai címen
nyílt kiállítás Debrecenben a régi Városházán.
A Debreceni Értéktár rendezésében létrejött
kamarakiállításon az értéktár egyes tematikus
darabjait, a cívis városigazgatás hagyományait
ismerhetik meg az érdeklődők. A debreceni Városháza közel 500 esztendős múltra tekint vissza – ez
idő alatt nagyon sok kincs gyűlt össze az impozáns
épületben, melynek udvara végén börtön működött, a közepén található kút pedig a friss ivóvizet
szolgáltatta. n

O Reformáció 500 – Szalay Lajos bibliája. Az egyetemes rajzművészet egyik legnagyobb alakjának állandó témája volt
az emberi sorsok, életutak, helyzetek különleges érzékenységgel
való bemutatása a Biblia prizmáján keresztül. Szalay Lajos képeit
február 19-ig láthatjuk a Modemben.

O Hangok és fények. A születő, az éltető, az
elhaló, az örök, az időtlen, az égi, a földi, az isteni
fény jelenik meg december 13-án a Kodály Kórus
Debrecen és a Kiégő Izzók vizuális
csoport előadásában, Szabó
Sipos Máté vezetésével, a Pásti
utcai zsinagógában. Hallás
és látás egymásba olvadó,
egymást erősítő különleges
élményét hozza létre ez a
rendhagyó koncert, az „O
lux” – egy este, hangokra és
fényekre. A fényről mesélő
reneszánsz és kortárs
vokális kompozíciók különleges fényinstalláció
kíséretében válnak szerves egységgé. Tallis, Victoria,
Byrd, Lauridsen, Matsushita Ko, Malcolm Williamson,
Whitacre, Makor és Gyöngyösi művei mellett
elhangzik a tíz éve elhunyt Ligeti György híresen
nehéz Lux aeterna című alkotása is. n
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Hároméves a Debrecen Rádió FM95
Hihetetlen, de már három gyertya kerül fel a
Debrecen Rádió FM95 születésnapi gyertyájára.
Örülünk, hogy sikerült elnyerni a közönség szeretetét – nyilatkozta Herczku József, a rádió programigazgatója, aki hozzátette: folyamatosan azon
dolgoznak kollégáival, hogy mindenben a legjobbat
kínálják a hallgatóknak.
A népszerű, gyors hírszolgáltatás mellett sok
visszajelzést kapnak arról is, hogy egyre jobb a zenei kínálatuk, kedveltek a játékaik, emellett nagyon
sokan a Debrecen Rádió FM95-ön osztják meg, mit
tapasztalnak a közutakon, hol van traffipax, baleset,
pénztárcát vagy éppen kiskutyát találtak. Nagyon
sikeres volt a rádió tehetségkutatója is, melyet a
szintén a Médiacentrum Debrecen Kft.-hez tartozó
Debrecen Televízióval közösen hirdettek meg. Az
itteni nyertesekkel már a hallgatók is találkozhattak!
A születésnapot a rádió a népszerű Hallban ünnepli meg december 17-én. Hatalmas buli lesz: fellép a Real Gina Brothers 20.30-tól, a Marge 21.30tól, a Wellhello 22.30-tól, majd a Debrec’N’Bass és
Ludmilla szórakoztatja a közönséget.

Elővételben az első 300 jegy 1900 forintba fog
kerülni, december 9-ig 2400, december 10-től 2800
forintba. A szerencsés hallgatók belépőt is nyerhetnek, ha figyelik a rádió adását!
További részletek: a Debrecen Rádió FM95 honlapján
és Facebook-oldalán – s természetesen az immár
hároméves rádió adásában! n

#Sohavégetnemérős. A debreceni
közönség az elsők között láthatta a
Wellhello-filmet. A premieren részt
vettek az alkotók, és Széles Diána
alpolgármester is, aki hangsúlyozta:
Debrecen fiatalos, trendi város, hiszen
a 70 ezer diák révén is jó itt lakni.

Advent a moziban
Adventi filmes délutánokat rendeznek az
Apollóban szombat délutánonként 16 órától.
Bertolucci Oltalmazó ég című filmjét december 3-án láthatjuk. Házigazda a Debreceni
Evangélikus Egyházközség és a Nagytemplomi
Református Gyülekezet. Vetítés után beszélgetés Réz-Nagy Zoltán és Hodossy-Takács Előd
lelkészekkel. 10-én a Belle és Sébastien lesz
műsoron (házigazda: a Debrecen-Nagyerdei
Református Egyházközség; beszélgetni Kovács
Károly pszichológus-családterapeutával lehet
majd. 17-én pedig a Jégvarázst láthatjuk. Házigazda a Debreceni Görög Katolikus Parókia.
A vetítések ingyenesek, de a létszámkorlát
miatt regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni az
info@apollomozi.hu e-mail címen lehet!

O Debreceni négyes. Szinte már az egész ország tudja, hogy
négyes ikrei születtek múlt hét csütörtökön egy debreceni párnak. Ahogy azt először a Dehir.hu megírta, az édesapa is négyes
iker, harminc évvel ezelőtt ő is Debrecenben látta meg a napvilágot három testvérével. A babákat és szüleiket meglátogatta Orbán Viktor miniszterelnök is, aki az ukrán-magyar üzleti fórumra
érkezett Debrecenbe, és köszöntötte Papp László polgármester,
valamint Széles Diána alpolgármester is. Képünkön: Boda Beáta
és Boda István, valamint Boglárka, Flóra, Jázmin és István.
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Nagy tervekkel kezdték a vízilabdaszezont a
Debreceni VSE pólósai: Komlósi Péter és Kis
István tanítványai azzal a célkitűzéssel indultak
csatába, hogy a két nyolcas csoportba osztott
mezőnyből – az alapszakasz zárultával – tovább tudnak lépni a felsőházi rájátszásba, a
legjobb nyolc közé.

Ehhez az szükséges, hogy csoportjukban az első
négy között végezzenek. Nem egyszerű feladat,
hiszen a nemzetközi szinten vitézkedő címvédő
Szolnok, illetve a méregerős OSC-Újbuda játékereje
egyértelműen a debreceniek fölött van, ám a Vasas
és a Szeged közül megelőzhető valamelyik, s akkor
kiharcolható a továbbjutás.
Nos, nem a remények szerint alakult a vizes ősz:
a DVSE csak a KSI elleni két győzelem, s a szentesi
siker mellett csupán a pécsi ikszet tudta a pozitív
oldalon felmutatni, öt találkozója viszont vereséggel
zárult. Különösen a Vasas elleni csaták voltak fájóak, hiszen a Komjádi-uszodában és Debrecenben is
igen kiélezett volt a párharc. A fővárosiak mindkétszer minimális győzelmeket arattak (11-10, illetve
8-7), ám a kis különbség óriási szakadékot képezett
a két csapat között.
A számok nyelvén: a Vasas immár 9, a Szeged 6
ponttal lohol a csoportban ötödik helyen álló deb-

Fotó: Nagy Anita

Elsüllyedtek a pólós remények

receniek előtt, azaz csupán minimális matematikai
esély van arra, hogy a 2017. január 14-én folytatódó bajnoki küzdelmek hátralevő öt fordulójában a
két rivális egyikét meg tudja előzni a DVSE. A Vasas
páholyban érezheti magát, hiszen még az egymás
elleni összevetés is nekik kedvezne, ám a Szegednek sincs sok félnivalója. Debrecenben 9-5-re nyertek, s az alapszakaszt záró február 4-i Tisza-parti
visszavágónak is ők az esélyesei.
A hajdúságiaknak tehát mostantól a csapat
összekovácsolásán, a rájátszás alsóházában való
minél jobb szereplésen és a becsületes helytálláson
kell gondolkodniuk. n

A Tóth Árpád gimnazistája az év játékosa
Fülep Csaba, a Gladiators amerikaifutball-csapatának fiatal tehetsége idén több fronton is
bizonyította rátermettségét a 2016-os szezonban, nem véletlen tehát, hogy sportágában
az ország legjobb 17 éven aluli játékosának
választották.
A debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanulója valóban
nagyszerű évet zárt, hiszen a cornerback-pozícióban
sok játéklehetőséghez jutott tavasszal, miután az
arany-fekete együttes két bajnokságban is indult.
Már 16 évesen meghatározó játékosa volt a debrecenieket, szolnokiakat és hajdúszoboszlóiakat is
felvonultató Gladiators csapatának, amit az is mutatott, hogy a Divízió II-ben – a védelem tagjaként
– folyamatosan a pályán volt. De a bajnoki ezüstig
jutó Divízió I-es alakulatban is játszhatott; a döntőben is szerepet kapott. Az U17-es bajnokságban bajnokként zárta csapatával az esztendőt, s az edzők
Fülep Csabát választották a finálé legjobbjának, aki
nemcsak a védelemben, de már a támadósorban is
futóként nehezítette meg az ellenfelek életét.
Ősszel beválasztották őt is – a Gladiátorok másik
ifjú tehetségével, Tóth Gergely Bálinttal együtt – az
U19-es amerikaifutball-válogatottba, s 17 esztendősen szerepelt a Szlovákia ellen pályára lépett
nemzeti csapatban. n
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Legendás debreceni kapusduók
méltó örököse Nóri és Betti
Társak, nem vetélytársak Lajtos Nóra és Horváth-Pásztor
Betti. A kapuban nincs gond a
Lokinál.
Horváth-Pásztor Betti és Lajtos
Nóri: régen volt ilyen erős, összeszokott, egyformán magas szintet
képviselő kapusduója a Lokinak.
Az idősebbek emlékezhetnek még
arra, milyen remek volt az 1987es bajnokcsapatban Tóth Ildi és
Pusztainé Kalocsai Erika kettőse.
Aztán, az EHF-kupa-győzelmek
idején szintén legendás volt Irina
Szamozvanova és Szopóczy
Brigitta alkotta páros, majd a Loki
újabb csúcskorszakához kötődött
Triffa Ági és Kiss Éva személye.
Ebbe a veretes névsorba
immár teljes joggal illeszthető be
a DVSC-TVP jelenlegi két hálóőre, akik – némi időeltolódással
– egyforma utat jártak be. Nóra
és Betti egyaránt a Lokiban
kezdtek kézilabdázóvá válni, majd
mindketten magukhoz vették
a vándorbotot. Lajtos először
Vácott játszott, majd – Köstner
Vilmos irányításával – megjárta
Derecskén a másodosztályt is. A
csapat feljutása után végigélte
a gárda Nyíradonyra költözését,
majd Siófokra igazolt; onnan tért
haza 2012-ben Debrecenbe.
Bettit az ifista debreceni évek
után a Győr csábította el, majd
onnan az „ETO II.” megalakítása
miatt került Veszprémbe. Egyszer
már majdnem visszatérhetett,
edzett is újra a Hódosban, amikor
a győriek úgy döntöttek, mégsem engedik el. Végül 2014-ben
jött vissza a Lokihoz, hogy az ő
pályafutása is – miként Nórié – itt
teljesedjen ki.
Nem egyformák, eltérő lelki alkatúak, talán éppen ezért tudják
egymást remekül kiegészíteni.
Nóri komoly, higgadt, nyugodt,
megfontolt, Betti játékosabb, vidámabb, virulensebb, egy macska
ügyességével bír. Emberileg is jó
viszonyt ápolnak egymással, nem
vetélytársak, hanem segítők, buz-

dítók, drukkerek (is). Ezért lehet
az, hogy – nem ritkán – mindketten képesek ez adott meccsen
belül jó teljesítményre, de az is
megesik, hogy jól szállnak be
egymás helyére, ha éppen a másiknak aznap nem megy igazán,
sőt azt a terhet is el képesek
viselni, ha a „váltótárs” sérülése
miatt egyedül kell helytállni.
Az utóbbi időben ezekből a
variációkból mindegyik előfordult.
Lajtos Nóri, például, Békéscsa-

bán remekelt, fantasztikus egész
pályás góllal koronázva meg
teljesítményét, míg Betti Siófokon állt be csereként, és remek
védésekkel járult hozzá a csapat
feltámadásához és bravúros
pontszerzéséhez.
Szóval, az ellenfelek soha nem
tudhatják, kire készüljenek, Betti
vagy éppen Norci „deszkázza” be
a kapuba vezető utat...
Kép és szöveg: Gurbán György

O Korrekt eljárást kérnek. Megbüntették a Lokit.
Az Érd elleni bravúros, feszült légkörű pontszerzés után a
vendégek kifogásolták a hazai ultrák – elsősorban Szabó
Edina vezetőedzőnek – rigmusait. A klubot a meccs alatt és
a meccset követő percekben elhangzott szurkolói megnyilvánulásokért egymillió forintra büntette Magyar Kézilabda
Szövetség.
A szurkolók állítják, hogy az Érd edzője nem éppen sportszerűnek mondható mozdulatokkal és kifejezésekkel provokálta őket. A Loki vezetősége úgy nyilatkozott: fellebbezni
fognak. Amit a drukkerek elkövettek, azért vállalni fogják a
felelősséget, de bíznak a korrekt eljárásban, abban, hogy a
történteket teljes körűen kivizsgálják majd.
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Akárhogy is elemezzük, csűrjük,
csavarjuk, mindig csak egy a
vége: ritkán tapasztalt pocsék
évet zár 2016-ban a Loki. Nem
változtat ezen az sem, hogy
miként alakul lapzártánk után az
esztendőzáró két meccs, a bajnoki címért hajtó Videoton elleni hazai összecsapás és az idegenbeli
csata az Újpest vendégeként.
A 2016/17-es bajnokság első
17 összecsapásán 5 győzelem,
öt döntetlen és hét vereség került
a batyuba, 20–23 a gólkülönbség.
Az idénykezdéskor – két találkozó erejéig – még Kondás Elemér
dirigált, aztán, beugróként, két
győztes meccsen Herczeg András
ült az edzői kispadon, azt követően pedig Leonel Pontes.
A tizenhármas szám nem hozott szerencsét még a Cristiano
Ronaldo felfedezőjeként bekonferált trénernek (sem). Az augusztus 13-i bemutatkozás óta a

Fotó: dvsc.hu

Gödörben a Loki

portugál edzői stáb 13 meccsen
vezérelte a Lokit, s a csapat
13 pontot szerzett (a megszerezhető 39-ből...) A három győztes
fellépéséből egy volt a Nagyerdőn (Újpest, 2–1), kettő pedig
idegenben (Diósgyőr 3–1, Gyirmót

Elgondolkoztató a 2016/17-es szezon első 17 fordulójának statisztikája.
Ha az edzőket nézzük: Kondás Elemér 1 döntetlennel és 1 vereséggel, Herczeg
András 2 győzelemmel jelentette a nyitányt, majd következett Leonel Pontes
3 győzelemmel, 4 döntetlennel és 6 vereséggel. A Loki a két újoncon kívül csak az
Újpest és a Diósgyőr csapatát tudta legyőzni, s döntetlenjeinek zömét is a mezőny
„gyengébbik” fele ellen érte el, míg a tabella első részén levők ellen csak zakók
voltak.
	Győztes meccsek: Gyirmót 4–0 és 2–1, Mezőkövesd 1–0, Újpest 2–1, DVTK 3–1
	Döntetlenek: Paks 1–1 és 1–1, MTK 1–1 és 1–1, Mezőkövesd 0–0
	Vereségek: Vasas 1–3 és 1–2, Haladás 0–1 és 0–1, FTC 1–3, Honvéd 0–1,
		 Videoton 1–5

2–1). Ehhez jött még négy iksz és
hat vereség.
Az elmúlt másfél évtizedben
hét bajnoki címet nyert csapat
fényévnyi távolságra (11 pont)
került a listavezető pozíciótól,
s a még nemzetközi szereplést
kínáló dobogó is igen messze van
(9 pont). Annál közelebb viszont
a kiesőzóna – mindössze három
pont… n

December
3., 18 óra: DVSC–Videoton (NB I)
4., 13 óra: Hajdúböszörmény–
			
DVSC-DEAC (NB III)

Sportolj, Debrecen!

Évkezdésként jön a FőnixFitt
Hagyományteremtő szándékkal, az újévi fogadalmak
időszakában, január 7-én
szervezi meg a Debreceni
Sportcentrum Kft. a „Sportolj,
Debrecen!” mozgalom keretei között a FőnixFitt 2017
elnevezésű rendezvényét.
Az újesztendő első szombatján – a testet megmozgató
nagyszínpados programok
mellett – megtekinthetjük
a legnépszerűbb debrece-

ni fitneszklubok standjait, ajánlatait,
továbbá workshopok előadásait hallgathatjuk. Lesznek szakmai kiállítók,
számos egészségügyi szűrőprogram,
életmód-tanácsadás is, az ifjakat pedig
aktív mozgásra csábítják a sportcentrum Kincskereső (tehetségkiválasztó)
programjai a Főnix Csarnokban.
A nagyszínpad tervezett bemutatói
között szerepel – többek között – step
aerobik, jóga, pilates, aerobic-fitness
Béres Alexandrával és Zona-edzés
Péntek Enikővel.
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Debreceni hokiősz: szeszélyes évszak
A legutóbbi szezon remek szereplése, a
Mol-liga negyedik helye és a Magyar Kupabronzérem után a szeptember elején rajtolt új
idényben magasra tették a lécet a debreceni
hokisok.
Ehhez képest a szezon előtt dobogót célul tűző
debreceniek eddig bőven a várakozások alatt
teljesítenek. Ötven százalékot alig meghaladó
teljesítményüknél nemcsak ők maguk, hanem a
szurkolók, s a klub elöljárói is többet vártak. Ezzel
is magyarázható a menet közbeni edzőcsere: a
Jevgenyij Muhin, Igor Razov orosz duót a korábban a miskolciaknál sikeres pályát befutó kanadai
Jason Morgan váltotta.
Nem egyszerű feladatra vállalkozott a mindig
maximális eredményre törő új mester, hiszen a
hajdúságiak évtizedes orosz mentalitását kell
mixelnie a tengerentúli metódussal – úgy, hogy a
csapat meghatározó emberei továbbra is az orosz
légiósok. A kanadai ponttáblázatot is ők vezetik:
Kocsetkov, Piszkunov, Koszourov és Bezrukov hasít
elől, de Németh Attila, Hári Norbert, Dancsfalvi
Norbert és Berta Ákos is sok gólt és asszisztot
jegyzett. A kapusoknál Pleszkán József és Gyenes
Dávid szerepelt többször, ám az orosz Jevgenyij
Orlov hat fellépésén nyújtott 94,1 százalékos
védési mutatója az egész ligában kiemelkedőnek
számít.
Egyelőre nem nyúlt a kerethez a játékosokkal
és a körülményekkel még most ismerkedő kanadai
mester. Mindössze két változás történt: a szezon
előtt a Fradiból jött Kovács Viktor László két és
fél hónap, s 15 debreceni meccs után november
közepén visszament a zöldekhez. Érkezett viszont
a kanadai Brad Smith – a hátvéd korábban Dunaújvárosban és a DVTK együttesében szerepelt.

Az alapszakasz február 5-ig tart, addig még
sokat változhat a tabella.
Tény viszont, hogy a nagy célokkal rajtoló debreceniek az élmezőny helyett a rájátszásért küzdő
csoportba estek vissza. Ráadásul még várnak
rájuk kellemetlen mérkőzések: nem jártak még a
MAC otthonában, a Tüskecsarnokban, és romániai
túrájuk is december elején zajlik. Igaz, az eddig
legkevesebb meccset játszott csapatként vannak
még tartalékaik, de azokat a pontokat meg is kellene még szerezni (mint például november utolsó
meccsén a brassóiak elleni 4-2-es hazai siker),
amivel – az elmaradt fellépéseket bepótolva –
felzárkózhatnának az élen állókhoz.
Ehhez leginkább az kellene, hogy az áprilisi
időjárás kiszámíthatatlanságához hasonlatos
ingadozó formát törölje kelléktárából a DHK, s
azt a produkciót állandósítsa, amivel a Magyar
Kupában rukkolt ki: a selejtezők eddigi mind a
négy meccsén veretlen maradt, s biztosan vezeti
a mezőnyt. A hátralevő meccsek eredményétől
függetlenül immár tényként könyvelhető el, hogy
a DHK ebben a kiírásban is ott lesz a Magyar Kupa
négyes döntőjében.
Ami a bajnokságot, a Mol-liga küzdelmeit illeti:
10 hárompontos győzelem, 1 kétpontos sikerrel
szemben 1 egypontos vereség és 9 sima zakó,
80-62-es gólkülönbség és 33 pont szerepel a
február elejéig tartó alapszakasz december elején
érvényes, nagyjából félidős bizonyítványában. n

December

9.,
16.,
19.,
21.,
30.,

18 óra:
18 óra:
18 óra:
18 óra:
18 óra:

DHK–DVTK Jegesmedvék (Mol-liga)
DHK–Dunaújvárosi Acélbikák (Mol-liga)
DHK–MAC Budapest (Mol-liga)
DHK – FTC (Magyar Kupa)
DHK–Dunarea Galati (Mol-liga)
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Csokigyűjtés
idén is

O Megérkezett a cívisváros főterére a város karácsonyfája. A 15 méter
magas fenyőt dr. Fekete Géza ajánlotta fel a nemes célra. A fát a Debreceni Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság munkatársai állították fel november 21-én. Az útvonalat a rendőrség biztosította, a karácsonyfatalpat a DH-Szerviz Kft., a fa díszítéséről a Héliker Invest
Zrt. gondoskodik. A munkálatokban részt vesz az AKSD Kft. és a Zöldfény Lámpatelepítő
Szerviz Kft. is.
O Tovább aszfaltoztak.
Tizenegy utca kapott, illetve kap
aszfaltburkolatot: a Daru mellett
befejezték a munkát a Csárda,
az Érsek, a Géza, a Kertekalja,
a Kisbánya, a Pohl Ferenc és a
Nagydobos–Dobverő utcákban. A
munka jelenleg is folyik a Kürtös,

O Új tornaszobát kapott a
Hunyadi János Általános Iskola.
A kialakítás 2,6 millió forintos
költségét az egyik legnagyobb
sport-áruházlánc finanszírozta.
Az új tornaszobát az iskola régi
szárnyának alagsorában, két
tanterem egybenyitásával hozták létre. A teremben korszerű
környezetben tornázhatnak a
diákok, illetve a sportágválasztó tantárgyi órák és a délutáni
sportfoglalkozások megtartására is lehetőség nyílik. n

Tavaly nagy sikere volt a Bihari
Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) által meghirdetett
akciónak, melynek keretében a
diákok nehéz sorsú társaiknak
gyűjtöttek csokoládét. Akkor
mintegy ötezer gyermek karácsonyát sikerült édessé tenni;
a cél idén is hasonló.
A csokigyűjtő akcióhoz csatlakozott a Debreceni Karitatív Testület, a megyei kormányhivatal és
több helyi iskola is.
A csokiadományok egy részét
december 14-én egy, meglepetéseket és sztár fellépőket felvonultató gálaesten adják majd
át. Debrecen önkormányzata
150 ezer forinttal támogatja a
program lebonyolítását. n
a Szeged és a Tücsök utcában.
Jó hír, hangsúlyozta Balázs Ákos,
hogy a mostani fejlesztésekhez
már nem kellett lakossági
hozzájárulást fizetniük az itt
lakóknak, mert a közgyűlés ezt
korábban – a Fidesz-KDNP frakció
kezdeményezésére – eltörölte. n

O Méltó helyen a Tisza-szobor. A Debreceni Egyetem főépülete előtt állították
fel, és október 31-én ünnepélyesen leleplezték a néhai miniszterelnököt ábrázoló alkotást,
melyet Kisfaludi Stróbl Zsigmond készített. A mű 1926. október 26-ától eredetileg az
orvostudományi egyetem előtt állt. Ott azonban 1945 áprilisában diákok ledöntötték, és 55
éven át a Déri Múzeumban őrizték. Újbóli felállítására 2000-ben nyílt alkalom, amikor Orbán
Viktor miniszterelnök felavatta az orvostudományi kar elméleti tömbje előtti parkban. n
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A magyar egészségügy zászlóshajója
Új kórháztípus létrejöttéről szóló törvényjavaslat
módosításáról tartottak sajtótájékoztatót október
27-én a Debreceni Egyetemen. Az eseményen részt
vett Papp László polgármester, Szilvássy Zoltán, az
egyetem rektora, Bács Zoltán, az egyetem kancellárja, Kósa Lajos és Pósán László országgyűlési
képviselők, valamint Lampé Zsolt, a Kenézy-kórház
főigazgatója.
A törvényjavaslat szerint megvalósulhat a
Kenézy Gyula Kórház és a Debreceni Egyetem integrációja, így a debreceni és a hajdú-bihari egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb lesz. Azáltal,
hogy Debrecenben jön létre az ország legnagyobb
egészségügyi ellátóközpontja, tovább erősödik a
város törekvése, hogy Debrecen a régió legmeghatározóbb szereplője legyen. Az egyetemi kórház
létrejötte azt is jelenti, hogy Debrecen a magyar

egészségügy zászlóshajója lett, emellett pedig kihat
az orvosképzésre is, ami által nemcsak a Debrecenben folyó, de az egész magyar felsőoktatás
versenyképessége, megítélése is erősödik. n

Zöld utat kapott az új ipari park

Támogatja a kormány a Terület- és Településfejlesz
tési Operatív Program több, egymilliárd forintot meghaladó projektjavaslatát. Ezek között van Debrecen
ben a déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése. A város önkormányzata (mint konzorciumvezető) és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (mint konzorciumi tag) 4 milliárd 518 millió forintra pályázott.
A beruházás nemcsak a Déli Ipari Parkba
települő vállalkozásoknak jelent jó hírt, hanem a

Kerekestelepen és a Tégláskertben élőknek is.
A forrásból ugyanis jut a reptéri bekötőút fejlesztésére és az Epreskert utca, valamint a Kanális utca
összekötésére is, amivel a tégláskertiek közlekedési
lehetőségei javulnak jelentősen.
Az út a bevásárlóközpont mellett lévő körforgalomtól a Kanális utcáig ér majd; a kiviteli tervek
elkészítésére már szerződést kötött egy tervezőcéggel az önkormányzat. n

Legó az iskoláknak
Minden debreceni általános iskolának legórobot
készletet adott a National Instruments 15 millió
forint értékben. A természettudományos oktatást
segítő eszközöket szakkörökön használhatja majd
mintegy 5 ezer diák. A vállalat és a város vezetése
is abban bízik, hogy ennek hatására sok gyerek
választja majd a műszaki pályát hivatásul. Az adományt az Agóra Tudományos Élményparkban vették
át az iskolaigazgatók. n
O Hunép-jubileum. Huszonöt éves a
térség egyik leghatékonyabb, legkeresettebb
építészeti vállalkozása, a Hunép Universal
Építőipari Zrt. A cég számos olyan beruházást végzett el az elmúlt években a városban, amelyekkel hozzájárult ahhoz, hogy még
élhetőbb és még szerethetőbb legyen Debrecen. A vállalat október 28-án, este a Nagyerdei Stadionban tartott jubileumi ünnepséget.
Ezen Papp László polgármester kiemelte:
nagyon fontos vállalat a Hunép Debrecen
számára, mert a cég sokat tett azért, hogy a
város a mostani arcát mutathassa. n
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O Hajdú-bihari prímák. Tizedik alkalommal díjazta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének megyei szervezete Hajdú-Bihar megye kiválóságait november 19-én. A 12 tagú kuratórium
idén Szilvássy Zoltánnak, a Debreceni Egyetem rektorának, Csuja Imre színművésznek, és Senánszky
Petra világ- és Európa-bajnok uszonyosúszónak adományozta a Hajdú-Bihar Megyei Területi Príma Díjakat.
A Megyei Príma Különdíjat a kuratórium Porkoláb Gyöngyinek ítélték oda. A gálaesten jelentették be,
hogy idén Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója és Soltész József, a Sofém
Kft. ügyvezető igazgatója kapták meg az Év Vállalkozója címet. A Kölcsey Központban megrendezett
gálaesten kiosztották az Év Megyei Vállalkozója Díjakat is. Ebben az elismerésben Darabos János, Kathi
Annamária, Mérész Ferenc, Mezei József, Rápolthy István, Rózsa Péter, Simon Tamás és Teleki
László részesültek.

IT Services: új munkahelyek
Összesen 4,6 milliárd forintból hajt végre beruházá
sokat az IT Services Hungary Kft. három magyaror
szági nagyvárosban: Debrecenben, Szegeden és
Pécsett. A fejlesztésnek köszönhetően együttesen
360 új munkahely jön majd létre. A beruházásokhoz
a kormány 650 millió forintos támogatást nyújt –
november 3-án jelentették ezt be Budapesten.
O Új burkolatot kap a Hatvan utca a
Segner tértől a Nyugati kiskörútig az Új Főnix Terv
keretében. A nagy felületű aszfaltozás előkészítése november elején kezdődött. A korszerűsítés 43
millió forintba kerül.

O Felújított aszfalton közlekedhetnek az autósok a Rákóczi utcán. Összesen 42 millió forintba, a tervezettnél 27 millióval
kevesebbe került a forgalmas út korszerűsítése – nyilatkozta Kiss
Sándor, a városrész önkormányzati képviselője. A fennmaradt
pénzből újabb utakat újítanak meg a városban.

Az még nem dőlt el, az egyes vidéki telephelyek
között hogyan oszlanak majd el az új munkahelyek.
Barcsa Lajos alpolgármester – aki részt vett az
eseményen – elmondta, a következő időszakban
azért akarnak majd lobbizni, hogy a bejelentett 360
munkahelyből minél több pozíciót szerezzenek meg
Debrecen számára. n

O Aszfaltoztak a Biharikertben is.
Sokan örülnek annak, hogy aszfaltburkolatot
kapott a Daru utca. A kétszáz méter hos�szú, 3 és fél méter széles szakasz 27,2 millió
forintból készült el a biharikerti városrészben.
Az útfejlesztés része az Új Főnix Tervnek.
Mint Kovács István, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: megoldották
a felszíni vízelvezetést is, így itt a csapadék
már nem okoz problémát. A tervek szerint a
többi utca is új burkolatot kap.
Az eseményhez kötődő sajtótájékoztatón
Balázs Ákos, a Fidesz frakcióvezetője kiemelte: összesen 2,1 milliárd forintot fordít a város utak felújítására és utak építésére. „Ebből
528 millió forintot költünk korábbi földutak
aszfaltozására” – nyilatkozta a politikus. n
O Járda a rendelő előtt. Biztonságosabb és
kényelmesebb lesz a járda a Bethlen utcai rendelőintézet előtt. Az Új Főnix Terv keretében felújítják az
utat a Hatvan utcán, ehhez kapcsolódik a Bethlen
utcai járda és az úttest részleges újraburkolása.
Akik rendszeresen járnak az szakrendelőbe, azok
különösen örülhetnek a változásnak. n
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Ukrán-magyar üzleti találkozó
Rangos nemzetközi esemény helyszíne volt november 25-én városunk: a Debreceni Egyetem főépületében üzleti fórumot tartottak, melynek keretében
tárgyalásokra, szakmai előadásokra és panelbeszélgetésekre is sor került az ukrán és a magyar
vállalkozások közötti együttműködési lehetőségekről. Az eseményt – melyen köszöntőt mondott
Papp László polgármester és Szilvássy Zoltán, az
egyetem rektora – megtisztelte jelenlétével Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Volodimir
Hrojszman, Ukrajna miniszterelnöke (jobbra fent).
Orbán Viktor elárulta, miért
Debrecenben rendezik a fórumot:
„szerettünk volna mutatni egy
várost az ukrán miniszterelnöknek és küldöttségének, amiből
láthatják, Magyarország nem
csak Budapest. Debrecen jövője
is indokolja, hogy kiemelt
városként tekinthessünk
rá.” A miniszterelnök hangsúlyozta: „teljesítményünknek és az eredményeinknek csak a kishitűségünk szabhat határt. Határ a
csillagos ég. Ez a felívelő pálya még jó néhány évig
ki fog tartani. Most kell bátornak, innovatívnak lenni, hogy megvalósítsuk, amit szüleink, nagyszüleink
nem tudtak”.
Volodimir Hrojszman, az ukrán miniszterelnök
beszédében hangsúlyozta a látogatás és a találkozó
fontosságát, emellett sok sikert kívánt Magyarországnak, és ennek a „csodálatos városnak, Debrecennek”. n

A miniszterelnöki látogatást követően együttműködési megállapodást kötött a Városházán Debrecen az ukrajnai Harkovval,
Ungvárral és az Ukrán Országos Önkormányzattal. Papp László az
aláírást követően azt mondta: Debrecen célja, hogy a környező
régióban a gazdaság, a kultúra és az oktatás centruma legyen.

Elkezdődött az advent
Nagyon sokan kilátogattak a főtérre advent első vasárnapján, ahol a
program most is hagyományőrző bemutatóval kezdődött. A Régi Városházától indultak el az énekes csoportok, akik megidézték a pásztorok
karácsonyvárását, majd ünnepi térjáték kezdődött a Kossuth téren.
Az adventnyitó alkalmon Papp László polgármester köszöntötte a
jelenlévőket, majd Palánki Ferenc római katolikus püspök, Kocsis Fülöp
görög katolikus érsek és Fekete Károly református püspök mondta el
gondolatait.

Idén több mint 180 ezer fényforrás öltöztette ünnepi fénybe a
belvárost. A Kossuth téren 90 fán helyeztek el LED-égőket, így ma
már energiatakarékos, a hagyományos izzóknál lényegesen nagyobb
élettartamú és fényerejű fényforrások alkotják a debreceni karácsonyi
díszkivilágítást. Miután fényárba borult a Kossuth tér, megérkezett a
Nagytemplomhoz a két fényvillamos. A DKV speciális járatai mára szintén emblematikus elemei a debreceni ünnepvárásnak és a karácsonyi
készülődésnek. n
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Magamnak

megvallhatom

Élményt karácsonyra
December és az új év első hónapjai
sok-sok kulturális élményt ígérnek:
adventi koncertek és zenés áhítatok a Nagytemplomban, vasárnapi
gyertyagyújtások, betlehemes találkozó, színházi és önfejlesztő előadások a Kölcsey Központban és a
Lovardában, könnyűzenei koncertek a Főnix Csarnokban, a Hallban
és a Nagyerdei Víztoronyban, és
sok minden más. A tartalmas és
színvonalas szórakozást – többek
között – olyan művészek garantálják az év végén, mint a Csík zenekar (képünkön), Caramel, Demjén
Ferenc, Péterfy Bori, Kamarás Iván,

a Wellhello, ByeAlex, a Neoton
Família és, persze, a Tankcsapda.
A programokról személyesen a
Tourinform-irodában, otthon pedig
az iranydebrecen.hu oldalon lehet
gyorsan, kényelmesen tájékozódni.
S hogy a karácsonyi készülő
dés is kényelmes és nyugodt
legyen, ott a Tourinform-irodában
vásárolható ajándékutalvány,
melynek összegét az ajándékozó
határozza meg, és melyet az
ajándékozott a Tourinform-irodá
ban forgalmazott több száz
rendezvény közül bármelyikre
beválthat egy éven belül. n

Tourinform-iroda | Piac u. 20. | (52) 412-250 | debrecen@tourinform.hu

Találkozás az angyalokkal
Az Álomgyár Angyalai karácsonyi országjáró
turnéjuk során Debrecenbe látogatnak.
Ritkán lehet ennyi íróval egy helyen
találkozni. December11-én 15 órától a Líra
Könyváruházvendégei lesz Borsa Brown (Az
Arab, Az Arab szeretője, Az Arab lánya, A
maffia ágyában, A maffia ölelésében),
Anne. L. Green (A remény hajnala, A sötétség
fogságában, Eltitkolt múlt, Viharos érzelmek)
R. Kelényi Angelika ( Agyam eldobom, Egy
hajszálon múlt, Negyven felé pártában, Váláshelyzet, Szulejmán és magyar udvarhölgy.
Szulejmán és a kolostor rabja), Papp Csilla (A

másik oldalról,A másik oldalról – Azon is túl),
Majsányi Kati (Lina, Erdőmese), Békéssy Erika
(Egy elvált, egy özvegy, egy szingli) és Szaniszló Ági (Keep Calm & Nyomás London). n

Ifjú kézművesek jelentkezhetnek
A Debreceni Művelődési Központ, a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a
Hagyományok Háza – együttműködve a
Kézműves Alapítvánnyal – a népművészeti
hagyományok továbbéltetése céljából
meghirdette a XII. Országos Gyermek- és
Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot.
Az országban és az ország határain túli
magyar nyelvterületen élő, 25 évnél nem
idősebb fiatalok, általános és középiskolai
diákok a néprajzi tájegységre jellemző formavilág és díszítőelemek felhasználásával

készített alkotásait várják. A pályamunkák
természetes anyagokból (textil, agyag,
szalma, csuhé, vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás
stb.) készített gyermekjátékok és használati
tárgyak lehetnek.
Az egyéni alkotók maximum 5 darab,
alkotóközösségek (szakkör, kör, klub, iskola,
osztály, csoport, stb.) maximum 15 darab
pályamunkát küldhetnek be.
Jelentkezni december 15-éig lehet, a
legjobb alkotások továbbjutnak a Gyermek
és Ifjú Kézművesek Országos Kiállítására! n

Závada Pál fondorlatosan komponált szerelmi regénye, a Jadviga
párnája színpadi változatát
november végén mutatta be a
Csokonai Színház.
A Jadviga párnája megrendítő
napló. Három szerző által több
mint hatvan év alatt lejegyzett
szövevényes családtörténet,
Osztatní András és Palkovics
Mária Jadviga házasságának
letaglózó története. Két ember elhallgatásokra és távolságtartásra
épülő kapcsolatának meséje, akik
egy könyvecske lapjain vallanak
egymásnak az elmúlt idő áthatolhatatlan falán keresztül.
A Jadviga párnája a lélek faggatása. Az emberi psziché rejtett
tereinek feltérképezésére tett
nagyszabású kísérlet, s egyben
részletekbe menően pontos korrajz. Egy többségében szlovákok
lakta, délkelet-magyarországi
falu zártságában is sokszínű
közösségének széthullás-története az első világháború utáni
felfordulásban, a zavargások, a
vörösterror, a román megszállás,
Trianon káoszában.
Jadviga szerepében SárköziNagy Ilonát láthatjuk, Ondrist
pedig Kiss Gergely Máté alakítja.
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O December 1–24.
Malompark karácsonyi vásár és programsorozat a Malomparkban.

O December 2., péntek, 10 óra
Advent fényei. Kézműves játszóház: karácsonyi díszek készítése a Kismacsi K. Házban.

O December 1–19.
A csipkeverő szakkör kiállítása a Tímárházban.

O December 2., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O December 1., csütörtök, 9 óra
Nagyanyáink praktikái. Borbála-napi kemencézés a Kismacsi Közösségi Házban.
O December 1., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János…
Bérletes előadás.
O December 1., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.
O December 1., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Az elégedetlenségtől
a boldogságig. Kovács Tiborné és Dankó
Ferenc lelki gondozók előadása a Méliuszkönyvtárban.
O December 1., csütörtök, 18 óra
Éld az életed klub: prevenciós előadás,
asztrológia, meridián torna a József Attila-telepi Könyvtárban.

O December 2., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.
O December 2., péntek, 17 óra
Zenés záróra az Újkerti Fiókkönyvtárban.
A zongoránál: dr. Kovács Lajos.

O December 3., szombat, 10 óra
Vezér utcai adventi családi délelőtt a Vezér
utcai Coop-üzlet előtt.

O December 2., péntek, 17 óra
Metakritika - a magyar kritika alakzatai az ezredforduló után a Méliuszkönyvtárban. Somogyi Gyula könyvének
bemutatója.

O December 3., szombat, 11 óra
Az Év Vásárlója díj átadása a Malomparkban.

O December 2., péntek, 18 óra
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.

O December 3., szombat, 15 óra
Fénymorzsák. Bessenyei Valéria művész-tanár zománcképei a Méliusz-könyvtárban.

O December 2., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Jadviga párnája. Téri
Árpád-bérlet.
O December 2., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művészet. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O December 1., csütörtök, 18 óra
Zenés irodalmi est. Acoustic Galery a Nagy- O December 2., péntek, 20 óra
erdei Víztoronyban.
Colorstar-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 1., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 1., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen: mentálhigiénés előadássorozat a Józsai Közösségi Házban. Előadó:
Zsiga Attila.
O December 1., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Jadviga párnája. Lontay
Margit-bérlet.
O December 1., csütörtök, 20 óra
Kőszeghy Flóra kiállításának megnyitója
a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 2–19.
Előttem az utódom. A Petrovics család
bemutatkozó kiállítása aTímárházban.
O December 2., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

BETLEHEMESEK. Korniss Péter tárlata
a Modemben látható

O December 3–4.
Mikulás a Zsuzsi vasút szervezésében. Erdő
apó ellátogat a hármashegyaljai Varázserdőbe,
gímszarvasok húzta Göncölszekerén.
O December 3., szombat,
Suba Attila & the Soul Fools Band koncert
az Adventi Színpadon.

O December 3., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 3., szombat, 16 óra
A Mikulás száncsengője: Kíváncsi Katica
és mesezenekara a Méliusz-könyvtárban.
O December 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O December 3., szombat, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 3., szombat, 18 óra
Dicséretes ez gyermek. A Musica Historica
együttes műsora a Déri Múzeumban.
O December 3., szombat, 20 óra
Punnany Massif akusztikus koncert a
Lovardában.

O December 3., szombat.
Mikulás-nap a Malomparkban.

O December 3., szombat, 20 óra
Fűszer-Csemege zenei foglalkozás a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 3., szombat, 8.30
Mikulás-napi börze a Csapókerti K. Házban.

O December 3., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művészet. Thuróczy Gyula-bérlet.

O December 3., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban.
O December 3., szombat, 10 óra
Karácsonyi kézműves műhelyek a Malomparkban.
O December 3., szombat, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János…

O December 4., vasárnap
Énekes hagyományőrző vonulás a régi
városházától, majd második adventi gyertyagyújtás a Kossuth téren.
O December 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János...
Családi előadás.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O December 6., kedd, 17 óra
A Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör kiállításának megnyitója a Benedek
Elek Fiókkönyvtárban.
O December 6., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.
O December 6., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Jadviga párnája. Horváth
Árpád-bérlet

SZENTPÉTERI CSILLA advent második vasárnapján, december 4-én a Csokonai
Színházba látogat különleges koncertjével, melyben a klasszikus zenét ötvözi
napjaink népszerű műfajaival, és bemutatja saját szerzeményeit is

O December 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O December 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacs és nyálka
2.0. Ismeretterjesztő program az Agórában.

O December 6., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.

O December 4., vasárnap
Adventi gyertyagyújtás – II. gyertyagyújtás 15 órakor a Kismacsi, 16.30-tól a Nagymacsi
és a Józsai Közösségi Házban.

O December 6., kedd, 10 óra
Elfek karácsonya – Mit olvass angolul a
téli szünetben? Játékos könyvajánlók 10–18
éveseknek a Méliusz-könyvtárban.

O December 4., vasárnap, 20 óra
Csokonai Színház: Szentpéteri Csilla & Band
adventi koncertje. Bérletszünet.

O December 6., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!

O December 5., hétfő
Mikulás-program a Kossuth téren.
O December 5., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.
O December 5., hétfő, 13 óra
Izzie nyomában a Delta Moziban.
O December 5., hétfő, 14 óra
„Télapó itt van…” – Mikulás-műsor a Belvárosi Közösségi Házban.
O December 5., hétfő, 15 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár X. Diákkonferenciája.
Téma a Méliusz-könyvtárban: „Könyvmoly
vagyok, vállalom!” – felső tagozatos tanulóknak. Az Újkerti Fiókkönyvtárban: A tudás
az, mi felemel.
O December 5., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A kismamák helyes életmódja.
Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O December 6., kedd, 13 óra
Izzie nyomában a Delta Moziban.
O December 6., kedd, 13 óra
Elmondom hát mindenkinek. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár X. Diákkonferenciája az
Apolló Moziban. Láss, ne csak nézz! – középiskolai diákoknak.

O December 7., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
O December 7., szerda, 11 óra
Korompai Balázs muzeológus rendhagyó
tárlatvezetése az „56 Egy végtelen mondat...” című időszaki kiállításon középiskolások számára a Déri Múzeumban.
O December 7., szerda, 13 óra
Izzie nyomában a Delta Moziban.
O December 7., szerda 16 óra
Mentál filmklub a Delta Moziban.
O December 7., szerda 16 óra
Versekkel az adventről a Benedek Elek
Fiókkönyvtárban. A verseket előadja: Ötvös
László református lelkész.
O December 7., szerda, 16 óra
Majzik Ilona Szerelmi rabszolgák című
könyvének bemutatója. A Rizikó klub foglalkozása a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O December 7., szerda, 18.15
Spirituális létünk és buktatói. Kövesi Péter
spirituális tanító előadása, beszélgetés az
Újkerti Közösségi Házban.

O December 6., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János...

O December 7., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Orlando. Bérletszünet.

O December 6., kedd, 15 óra
Mediterrán torna felnőtteknek a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 7., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen.
Novák István-bérlet.

O December 6., kedd, 16 óra
Ékszerkiállítás Kesztler Ibolya munkáiból
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O December 7., szerda, 19 óra
Apa csak egy van?! Bohózat a Pódium Színház előadásában, a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O December 6., kedd, 17 óra
Az „elrejtett birodalmi isten”. Ámon és
Théba felemelkedése. Előadó: Berényi
Ernőné – a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 5., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Művészet. Soós-bérlet.

O December 6., kedd, 17 óra
A másik forradalom – Alternatív ötvenhat. Beszélgetés az antológia szerzőivel a
Méliusz-könyvtárban.

O December 6., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása

O December 6., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 7., szerda, 22 óra
Félévzáró Campus Party. Majka & Curtis
Live a HALL-ban.
O December 8., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
O December 8., csütörtök, 10 óra
Rossz a Jézus kis csizmája... Adventi műsor
a Kuckó Művésztanyával a József Attila-telepi
Könyvtárban.
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O December 8., csütörtök, 14 óra
Paci adventi családi délután a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Paci-kerti
területi irodájában.
O December 8., csütörtök, 16.30
Korompai Balázs muzeológus tárlatvezetése az „56 Egy végtelen mondat...” című
időszaki kiállításon a Déri Múzeumban.

O December 9–10.
XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó.
Megnyitó a Kossuth téren.
O December 9., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
O December 9., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János...

O December 8., csütörtök, 16.30
A 2016-os év legszebb gombái fotókon a
Csapókerti Közösségi Házban.

O December 9., péntek, 10 óra
Wesselényi-lakótelepi adventi családi
délelőtt a Wesselényi-lakótelepen.

O December 8., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 9., péntek, 10 óra
Vasutas véradás a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O December 8., csütörtök, 17 óra
A „nagy ugrások” az evolúció és az emberiség kultúrtörténete folyamán. Incze
László előadása a Méliusz-könyvtárban.

O December 9., péntek, 14 óra
Adventi családi délután a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 8., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen: mentálhigiénés előadássorozat a Józsai Közösségi Házban. Előadó:
Zsiga Attila.
O December 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 8., csütörtök, 19 óra
Horvát Árpád Stúdió: Orlando. Bérletszünet.

O December 9., péntek, 14 óra
Schubert és a korál. Karasszon Dezső előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O December 9., péntek, 15 óra
Adventi családi délelőtt a Hajó Utcai Óvodában.
O December 9., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 9., péntek, 16 óra
Szófia és a rilai kolostor. Tóth Pál vetítéssel
egybekötött előadása a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O December 9., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éveseknek a
Méliusz-könyvtárban.
O December 9., péntek, 17 óra
Schubert és a korál. Karasszon Dezső előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O December 9., péntek, 17 óra
Kézen fogva: a Vasárnapi Iskola mozgalom kiállítása a Méliusz-könyvtárban.
O December 9., péntek, 17 óra
Nemzetközi Betlehemes Találkozó a
Kossuth téren.
O December 9., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Művészet. Latinovits-b.
O December 9., péntek, 20 óra
ByeAlex és a Slepp a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 10–14.
Arany7 karácsonyváró programsorozat a
Csapókerti Közösségi Házban.
O December 10., szombat
XII. Országos Klarinétverseny – a kar-
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O December 11., vasárnap, 17 óra
Kaláka-karácsony: koncert a Józsai Közösségi Házban.
O December 12., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János...
O December 12., hétfő, 10 és 13 óra
Vojtina Bábszínház: Lomtalanítás.
O December 12., hétfő, 19.30
Jazzbarátok köre a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 12., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

ISMÉT LESZ RÉGISÉGVÁSÁR, az idei utolsó: december 11-én a megszokott helyen,
a Kishegyesi úti Tesco parkolójában
neválok jegyében, a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O December 10., szombat, 10 óra
Adventi családi délelőtt a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O December 10., szombat, 10 óra
Karácsonyi Kézműves Műhelyek a Malomparkban.

O December 13., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.

O December 10., szombat, 17 óra
Adventi családi délután a Lencz-telepi
Református Templomban.

O December 13., kedd, 10 óra
Luca-napi babonák. Foglalkozások angol
vagy német nyelvet tanulóknak a Méliuszkönyvtárban.

O December 10., szombat, 19 óra
Dupla éjszakai fürdőzés az Aquaticumban.
O December 10., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művészet. Németh László-bérlet.

O December 10., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Csillaggyár. Játékos
foglalkozássorozat az Agóra Tudományos
Élményközpontban.

O December 11., vasárnap, 10 óra
Adventi családi nap a Józsai K. Házban.

O December 10., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör
gyerekeknek a Déri Múzeumban. Déri Frigyes
gyűjteményéhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás.
O December 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O December 10., szombat, 15 óra
„Kincseink” – kiállítás helyi lakosok
hobbigyűjteményeiből az Ondódi Közösségi
Házban.
O December 10., szombat, 15 óra
Csoportos Barázdaság – debreceni lemezbörze a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 10., szombat, 16 óra
Ondódi adventi délután az Ondódi Közösségi Házban.

O December 13., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János. B. ea.

O December 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 10., szombat, 10 óra
Adventi családi délelőtt a Kismacsi Közösségi Házban.

O December 10., szombat, 13 óra
Csoportos Barázdaság – debreceni lemezbörze a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 12., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen.
Szabó Magda-bérlet.

O December 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
Szertartásszínház-rítusjáték.
Szerencsés János... Családi előadás.
O December 11., vasárnap, 10.30
Mágikus víz. Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra Tudományos Élményközpontban.
December 11., vasárnap, 14 óra
Adventi családi délután a Nagymacsi Közösségi Házban.
O December 11., vasárnap
Adventi gyertyagyújtás III. 15 órától a
Kismacsi, 16.30-tól a Józsai és a Nagymacsi
Közösségi Házban.
O December 11., vasárnap, 15 óra
Álomgyár Angyalai karácsonyi országjáró
turné a Líra Könyváruházban.

O December 13., kedd, 13 óra
Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: Hessmese.
Török Sándor-bérlet.
O December 13., kedd, 13.30
Vojtina Bábszínház: Lomtalanítás. Színházi
nevelési előadás.
O December 13., kedd, 14 óra
Adventi délután a Csapókerti Közösségi
Házban.
O December 13., kedd, 15 óra
Mediterrán torna felnőtteknek a Homokkerti Közösségi Házban.
O December 13., kedd, 16.30
Soha ne feledd Erdélyt. Vetített képes
előadás prózában és versben a Méliuszkönyvtárban. Előadó: Fábián Pál.
O December 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O December 13., kedd, 17 óra
Élő irodalom – Élő könyv. Író olvasó találkozó M. Szlávik Tündével. Az íróval beszélget
Dancsházi B. László író, újságíró az Újkerti
Közösségi Házban.

O December 13., kedd, 19.30
O December 11., vasárnap, 16 óra
„O lux” – egy este hangokra és fényekre a
Adventi családi délután az Újkerti K. Házban. Pásti utcai zsinagógában.
O December 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O December 13., kedd, 20 óra
KULTerdő a Nagyerdei Víztoronyban.
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O December 14–15.
Elfek karácsonya – Mit olvass angolul a téli
szünetben? Játékos könyvajánlók 10–18 éveseknek a Méliusz-könyvtárban.

O December 15., csütörtök, 9, 10.30 és 14.30
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
O December 15., csütörtök, 17 óra
Szatyor ter. udvar a Homokkerti K. Házban.

O December 14–15.
Karácsonyra csomagoljunk másképp,
zölden! Kézműves foglalkozások angol
vagy német nyelvet tanulóknak a Méliuszkönyvtárban.

O December 15., csütörtök, 17 óra
A mélyszimbológia történelemformáló ereje a
prehisztorikus időktől napjainkig. Incze László
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O December 14., szerda, 9.30, 11.45 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János. Bérletes előadás.
O December 14., szerda, 13 óra
Szépkorúak karácsonya a Kismacsi Közösségi Házban.
O December 14., szerda,, 14 óra
Civil karácsony a Csapókerti K. Házban.
O December 14., szerda, 16 óra
Faludi-filmklub a Delta Moziban.
O December 14., szerda, 17 óra
Versbarát kör. Vidám évzáró. Vidám versekkel, jelenetekkel, zenével. Közreműködik az
anzX együttes a Benedek Elek Könyvtárban.
O December 14., szerda, 17 óra
Daloló. Mikepércsi betlehemes a Bazsarózsa
népdalkörrel a Méliusz-könyvtárban.
O December 14., szerda, 17 óra
Életünk láthatatlan tanúi – köztéri művészeti alkotások Debrecenben: Kotricz Tünde
előadás-sorozata az Újkerti Fiókkönyvtárban.
Amit ma már nem láthatunk.

O December 15., csütörtök, 18 óra
A Közművelődési Titkárság Kulturális és
Szervezési Iroda karácsonyi hangversenye az Elméleti Galériában.
PORTRÉK. Nuridsány Éva tárlata a
DAB-székházban nyílik január 22-én.
Sok ismerős feltűnhet a képeken:
köztük Máté László, a virágkarneválok egykori, a régiségvásárok
mai főszervezője, aki maga is nagy
rajongója a képzőművészetnek

O December 14., szerda, 18.15
Adventi hagyományőrző karácsonyváró
az Életreform Egyesületben. Szokások,
dalok, fénymeditáció, batyus szeretetvendégség az Újkerti Közösségi Házban.

O December 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 15., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Imígyen szóla
Louis De Funes. Blaha Lujza-bérlet.
O December 15., csütörtök, 19 óra
Nyitott Akadémia: Pál Feri előadása a
Lovardában.
O December 16., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
Szertartásszínház-rítusjáték.

O December 14., szerda, 19 óra
Android-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 16., péntek, 12 óra
A debreceni szépkorúak klubjának karácsonyi ünnepsége az Újkerti K. Házban.

O December 14., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Imígyen szóla
Louis De Funes. Zártkörű bemutató előadás.

O December 16., péntek, 14 óra
Nagyerdei adventi családi délután a Hatvani István Általános Iskolában.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Imígyen szóla Louis de Funès

Valère Novarina francia szerző-rendező 2009-ben
mutatkozott be a debreceni közönségnek a Képzeletbeli operett című előadással, melynek emlékezetes momentuma volt a Mészáros Tibor által
alakított Végnélküli Regényíró mulatságos monológja. A kortárs francia színház egyik legkiemelkedőbb
alkotója ezúttal személyesen a Kaszás Attila-díjas
debreceni színművészt kereste meg új előadásának tervével, amely a tavalyi MITEM-en debütált,

Mészáros Tibor szerint Novarinánál a „színész
szócső, aki a szavakat a térben elhelyezve hat a
közönségre, de nem is igazán a színész hat, hanem
a mondatok, amiket elmond. Ebbe nagyon nehéz a
színésznek belaknia magát; nagyon nehéz figurát
teremtenie. Szeretem a hasonlatot, amit a rendező
gyakran emleget: a légtornászokéhoz hasonlítja ezt
a fajta színházi munkát, mert inkább mutatvány,
mint előadás, amiben elképzelhetetlen, hogy ne
legyen valaki, aki elkapja az embert, de a szaltókat
magának kell megcsinálnia.”
debreceni bemutatója pedig december 14-én lesz a
Horváth Árpád Stúdiószínházban. Az Imígyen szóla
Louis de Funès igazi bravúrprodukció, elsődleges témája a színház, a színészi átlényegülés természete.
A francia szerző, aki kizárólag saját darabjait rendezi, állandó munkatársait Novarina-színészeknek
nevezi, és a most bemutatkozó előadással e szűk
alkotói körbe fogadja be Mészáros Tibort, mint az
egyetlen magyar Novarina-színészt. n
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O December 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a látására!
Szertartásszínház-rítusjáték.
O December 18., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Karácsonyi csillagképek. Ismeretterjesztő programsorozat az
Agóra Tudományos Élményközpontban.
O December 18., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás IV. 15 órakor a
Kismacsi, 16.30-tól a Nagymacsi és a Józsai
Közösségi Házban.
O December 18., vasárnap, 16 óra
Szupersztár mazsorett- és táncegyesület
évzáró gálaműsora a Csapókerti K. Házban.
SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE. Az Orlai Produkciós Iroda előadása a Belvárosi Színházból december 13-án a Kölcsey Központba érkezik. A főbb szerepekben: Szabó
Kimmel Tamás, Kocsis Pál, Péterfy Bori, Makranczi Zalán, Nagy Dániel Viktor

O December 16., péntek, 15 óra
Adventi családi délután a Dombosi Óvodában.
O December 16., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.
O December 16., péntek, 16 óra
Karácsonyi teaház – ünnepváró családi
délután a Méliusz-könyvtárban.
O December 16., péntek, 17 óra
Bolgár zenés előadóest az Újkerti Közösségi
Házban.
O December 16., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Imígyen szóla
Louis De Funes. Kertész Gyula-bérlet.

O December 17., szombat, 10 óra
Nagysándor-telepi advent a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskolai
Tagintézményében.
O December 17., szombat, 10 óra
Karácsonyi kézműves műhelyek a Malomparkban.
O December 17., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör felnőtteknek a Déri Múzeumban. Hinamatsuribabaünnep Japánban.

O December 18., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O December 19., hétfő, 10 óra
Szünidei matiné gyerekeknek. Mesefilmvetítés a Nagymacsi Közösségi Házban.
O December 19., hétfő, 14 óra
Fogyasztóvédelmi előadás a Belvárosi
Közösségi Házban.
O December 19., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: Tasnádi–Gimesi–Jeli–
Vészits: Időfutár. Móra Ferenc-bérlet.
O December 19., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ki is az a védőnő? Dr. Kissné
Ary Szilvia vezető védőnő előadása az Újkerti
Fiókkönyvtárban.

O December 17., szombat, 14 óra
Adventi Motolla a Belvárosi K. Házban.

O December 19., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művészet. Tóth Árpád-bérlet.

O December 17., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 20., kedd, 10 óra
Szünidei matiné gyerekeknek. Barkácsoló
a Nagymacsi Közösségi Házban.

O December 16., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: Művészet. Mensáros László-bérlet.

O December 17., szombat, 16 óra
Az Aztékium Valdezi nyomában. Tóth Norbert előadása a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 16., péntek, 20 óra
Girls Fest: Barbara Stahl és Manoya – koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 17., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 17–18.
XXV. Nyitott városháza a régi városháza
földszinti és emeleti folyosóján.
O December 17., szombat, 9 óra
Baba-mama börze a Józsai Közösségi
Házban.

O December 17., szombat, 17 óra
Amira hastáncstúdió évzáró gálaműsora a O December 20., kedd, 17 óra
Homokkerti Közösségi Házban.
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi
Házban.
SZ] December 17., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Yasmina Reza: MűvéO December 20., kedd, 19.30
szet. Honthy Hanna-bérlet.
Karácsonyi koncert a Kölcsey Központban.

O December 17., szombat, 9 óra
Mikulás tenisztorna a Kismacsi Közösségi
Házban.

O December 17., szombat, 20 óra
Wellhello-koncert a HALL-ban és a Debrecen
Rádió FM95 óriási születésnapi bulija..

O December 21., szerda, 16 óra
Évzáró karácsonyi koncert a Homokkerti
Közösségi Házban.

O December 17., szombat, 10 óra
Vénkert adventi családi délelőtt a Vénkerti
Általános Iskolában.

O December 18., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban, a karácsonyi
készülődés jegyében.

O December 21., szerda, 17 óra
Demjén 70 – Születésnapi koncert a
Lovardában.

O December 20., kedd, 20 óra
Csokonai Színház: Időfutár. Gárdonyi Gézabérlet.
O December 20., kedd, 15 óra
Mediterrán torna felnőtteknek a Homokkerti Közösségi Házban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O December 31., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O December 31., szombat, 17 óra
Óévbúcsúztató szilveszteri mulatság a
Homokkert Közösségi Házban.
O December 31., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 31., szombat, 17 óra
Csokonai Színház: A denevér. Bérletszünet.

AZ ÁLLATKERTBE télen is érdemes ellátogatni
O December 22., csütörtök, 16 óra
Karácsonyi kézműves foglalkozás a Petőfi
Emlékkönyvtárban.

együttes ünnepi gálaműsora a Csapókerti
Közösségi Házban.

O December 31., szombat, 18 óra
Óévbúcsúztató hangverseny a SONUS
ütőhangszeres együttessel a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O December 31., szombat, 19 óra
Szilveszteri bál a Csapókerti K. Házban.
O December 31., szombat, 19 óra
Lovarda-szilveszter – sztárvendég: Nótár
Mary a Lovardában.

O December 22., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 27., kedd, 19 óra
Hadházi előszilveszteri estje: TévéLaci –
A világ és ami helyette… – Főnix Csarnok.

O December 22., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Tasnádi–Gimesi–Jeli–
Vészits: Időfutár. Bérletszünet.

O December 27., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Strauss: A denevér. Lendvay Márton-bérlet.

O December 22., csütörtök, 19 óra
Horvát Árpád Stúdió: Milosevits–Rusz: Párizs hídjai. Edith Piaf-est. Bérletszünet.

O December 27., kedd, 20 óra
Best of ’90s - A kilencvenes évek legjobb
zenéi! Sztárvendég: Haddaway a HALLban.

O Január 4., szerda, 16 óra
Szerbia, Montenegró, Bosznia- Hercegovina. Hatvani Lajos előadása a Benedek Elek
Fiókkönyvtárban.

O December 23-áig
Adventi kiállítás és vásár a Hal Köz Galériában.

O December 28., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János...
Családi előadás.

O Január 4., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: A denevér. Bérletszünet.

O December 23., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 28., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
Kamarajáték.

O December 23., péntek, 16 óra
Csokonai Színház: Budapest Klezmer Band
koncertje.

O December 28., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: A denevér. Rajz-bérlet.

O December 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O December 24., szombat, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.

O Január 3., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: A denevér. Mensáros
László-bérlet.

O Január 5., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Január 5., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A denevér. Téri Árpádbérlet.

O December 29., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 6., péntek, 20 óra
Tas Kata koncertje a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 29., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A denevér. Bérletszünet.

O Január 7., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Habparty. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O December 30., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi Házban.
O December 31., szombat,
Fergeteges szilveszter a Hotel Lyciumban.

O Január 7., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör
gyerekeknek a Déri Múzeumban. Déri Frigyes
gyűjteményéhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás.

O December 31., szombat
Szilveszter a HALL-ban.

O Január 7., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 27., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János…
Családi előadás.
A sárig kicsi kígyó. Kamarajáték.

O December 31., szombat, 11 óra
Óévbúcsúztató hangverseny a SONUS
ütőhangszeres együttessel a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Január 8., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Papírmóka. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O December 27., kedd, 16 óra
A Főnix gyermek és ifjúsági néptánc-

O December 31., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 26., hétfő, 20.30
Szabó Benedek és a Galaxisok, Biorobotkoncert, majd Tesco Disco a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Január 9., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Vizsgálóeljárások. Dr. Kovács
Károly előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
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Adja ön a legjobb
ajándékot!
Nyerjen velünk,
és lepje meg családját karácsonyra
egy extra ajándékkal!
Válassza az ünnepi süteményekhez
a Nagyi titka liszteket, vásároljon minimum 3 kg-ot,
és a blokk segítségével regisztráljon a játékba!
Azonnal megnyerheti heti nyereményeink
egyikét, de öné lehet a fődíj is,
egy varázslatos családi utazás az Alpokba.
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Konyhai
robotgép

Fôdíj

A promóció időtartama:

2016. november 21. - december 18.
Részletek: www.jatek.nagyititka.hu

200 db

Karácsonyi
ajándék
vásárlási
utalvány

Varázslatos
családi utazás
az Alpokba

A Nagyi titka a karácsony ízeit keresi!

Mitől karácsony a karácsony? A karácsonyfától, az ajándékoktól, a
gyertyáktól, színes izzóktól, és persze az ünnepi asztaltól, amely körü
összegyűlik a család apraja-nagyja. A Nagyi titka most arra keresi a választ
hogy vajon melyik családban mi adja meg a karácsony ízét.

A karácsony színe a zöld, illata a friss fenyőé, de vajon milyen az íze? Ahány ház, annyi ünnepi szokás, és h
szóba kerülnek a hagyományos fogások, hamar kiderül, hogy minden családnak megvannak a maga receptje
Egy – a dédnagymamától örökölt – sütié, egy különlegességé, amit a hugi talált az interneten, aztán tradícióv
vált, vagy egy bejglié, aminek a titkát csakis apa ismeri. Minden ilyen ízhez kapcsolódik egy-egy szép emlék
mindegyik különleges értéket hordoz, hiszen évről évre megadják a karácsony zamatát, állandóságot hozva
folyton változó világba.
Az a gondosság, amivel az ünnepre készülünk, önmagában minőséget képvisel, hiszen semmi sem esik olyan jó
mint a saját kezűleg elkészített finomságok. Ezért a Nagyi titka – igazi sütiszakértőhöz méltóan – úgy döntött
hogy nemcsak minőségi alapanyagaival járul hozzá a karácsony fényéhez, de különböző tippekkel is segíti
háziasszonyokat az adventi időszakban. Mivel pedig a legnagyobb kincsek a családi recepttárakban lapulnak
arra biztatja rajongóit, hogy osszák meg egymással a nagyik, anyukák vagy épp apukák konyhai titkait, közöse
hangolódva ezzel a szeretet ünnepére.
Az ajándékozásban az a legszebb, hogy jobb adni, mint kapni. Éppen ezért a Nagyi titka egy különlege
nyereményjátékkal is kedveskedik vásárlóinak. A játék célja ezúttal egy kicsit rendhagyó, hiszen a játékosok
nem maguknak, hanem szeretteiknek nyerhetnek ajándékokat, a fődíj pedig stílusosan az egész családnak szó
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Január 21., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Január 22., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Plasztikkommandó.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra
Tudományos Élményközpontban.
O Január 22., vasárnap, 15.30
Nuridsány Éva festőművész Portrék című
kiállítása a DAB-székházban.
O Január 22., vasárnap, 16 óra
Erdei 60: Erdei Sándor költő, újságíró
születésnapi műsora a DAB-székházban.
O Január 23., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Az újszülött első napjai a szülészeten és otthon. Peleiné Imre Judit védőnő
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

MAKSAI JÁNOS tárlata a DOTE Elméleti Galériában december 20-ig látható

O Január 10., kedd
Értékeink. A művelődési központ érem-,
bélyeg- és ásványgyűjtő köreinek kiállítása a
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.
O Január 10., kedd, 16.30
Dzsingisz kán földjén. H. Csongrády Márta
fotóművész kiállítása a Méliusz-könyvtárban.
O Január 11., szerda, 17 óra
Versbarát kör. Debreceni költők versei a
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O Január 11., szerda, 18.15
Mit hoz az új esztendő?” – 2017 asztrológiai elemzése. Borsos László asztrológus
előadása az Újkerti Közösségi Házban.
O Január 11., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Könnyű
erkölcsök. Romantikus vígjáték; a Vidám
Színpad előadása.
O Január 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O December 13., péntek, 17 óra
Zenés záróra. A hatvanas évek tánczenéje, 2. rész A zongoránál dr. Kovács Lajos.
Közreműködik Zeisky-Nagy Zsuzsanna (ének),
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Január 14., szombat, 19 óra
Dupla éjszakai fürdőzés az Aquaticumban.
O Január 15., vasárnap, 10 óra
Farsangnyitó dalidó a Vojtinában.
O Január 15., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A természet színpompás ékszerei. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Január 16., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Előkészületek a szüléshez,
szülés. Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász
szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Január 17., kedd, 17 óra
Fenyvesvölgyi Tamás kiállításának megnyitója a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O Január 17., kedd, 19.30
Bécs in „C” a Kölcsey Központban.
O Január 18., szerda, 18.15
Önismeret, sorsunk megismerése és
tudatos irányítása a Tarot segítségével.
Előadás, beszélgetés Kövesi Péter spirituális
tanítóval az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 24., kedd, 16.30
Helytörténeti kutatások és kutatóműhelyek. A szabolcsi hajdúvárosok a Rákócziszabadságharc idején. Török Péter főlevéltáros
előadása a Méliusz-könyvtárban.
O Január 24., kedd, 19.30
Múzsák és szerelmek a Kölcsey Központban.
O Január 25., szerda, 16.30
Kölcsey Ferenc lakhelyei Debrecenben.
Papp József és Balogh László helytörténetkutatók vetített képes előadása a magyar
kultúra napja alkalmából a Debreceni Irodalom
Házában.
O Január 25., szerda, 17 óra
Köztéri művészeti alkotások Debrecenben.
Kotricz Tünde előadás-sorozata az Újkerti
Fiókkönyvtárban. Lezárt életművek.
O Január 25., szerda, 18.15
Társaink a Földön – az állatok. Előadás, beszélgetés Domokiné Tóth Mária reikimesterrel
az Újkerti Közösségi Házban.
O Január 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Január 28., szombat
Országos fuvolás találkozó – Matuz 70 a
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Január 19., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 14., szombat,
Országos szaunamester-bajnokság az
Aquaticumban.

O Január 20., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éveseknek a
Méliusz-könyvtárban.

O Január 22., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Építs egy robotot!
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Január 14., szombat, 10 óra
Farsangnyitó dalidó: Csipkerózsika mesejáték, Tompeti és Barátai koncertje, Irigy Hónaljmirigy, a Kölcsey Központban.

O Január 21., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Gumimaci-tudomány.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Január 30., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ha a kicsi beteg. Dr. Ádám
Borbála gyermekgyógyász, neonatológus
szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Január 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 21., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör felnőtteknek a Déri Múzeumban.

O Január 31., kedd, 19.30
Gershwin-kismaraton a Kölcsey Központban.
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Decemberi filmkavalkád
Filmek az Apollóban

Zsivány Egyes

A Csillagok háborúja filmsorozat egy olyan új
részébe pillanthatnak bele a rajongók, amely nem
csatlakozik szorosan a korábbi részekhez. A történet
az Egy új remény című klasszikus előtt nem sokkal
játszódik. A Galaktikus Birodalom létrejötte után
egy csapat lázadó egyesül, és arra a veszélyes
küldetésre vállalkoznak, hogy ellopják a Halálcsillag tervrajzait… A filmben Felicity Jones és Mads
Mikkelsen is felbukkan.

O

Dec. 5., hétfő, 20 óra: 4. Jótékonysági filméjszaka

O

Dec. 8., 20.15: A diótörő – élő balettközvetítés a Royal Opera House-ból
a Kertész Mihály-teremben

O

Dec. 9., 17.30: Bud Spencer- és Terence Hill-filmnap: 17.30 Bűnvadászok,
20.00 És megint dühbe jövünk a Kertész Mihály-teremben.

O kertész mihály-terem

Dec. 1–7. 15.15 (3-án és 4-én 13.15-től is)
Vaiana
Dec. 1–7. 17.15 és 19.45
Legendás állatok és megfigyelésük
(3-án csak 19.45-től, 5-én csak 17.15-től)
Dec. 8–14. 15.45 (10-én és 13-án nincs)
Vaiana
Dec. 8. 17.45 óra, 10–11. 13.15 óra
Legendás állatok és megfigyelésük
(11–14. 18 órától)
Dec. 10–14. 20.30
Hivatali karácsony
Dec. 15–21. 15.30. (17-én nincs)
Vaiana
Dec. 15–21. 17.30
Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet
(17-én csak 13 órától, 18-án 18 órától és 17.30-tól is)
Dec. 15–21. 20 óra
Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet
Dec. 22–28. 14.15, 17.15 és 20 óra Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet
(24-én zárva!)
Dec. 29.–január 4. 15.15 (1-jén zárva!)
Kaliforniai álom
Dec. 29.–január 4. 17.30 és 20 óra Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet
(1-jén zárva! 31-én csak 17.30-tól)

O soós imre-terem

Váratlan szépség
Howard Inlet (Will Smith) sikeres New York-i cégvezető, aki imádja az életet – ám egy szörnyű tragédia
hatására megutál mindent, ami addig körülvette.
Egyre távolabb sodródik addigi világától. A barátok
azonban nem hagyják elveszni a magába zuhant
férfit: tervet készítenek a megmentésére. Kockázatos tervet, amely a végsőkig feszíti a húrt: de talán
segít, hogy a szenvedő szembenézzen az élettel.

Dec. 1–7. 16 óra (3-án és 4-én 14 órától is)
Tapló télapó 2.
Dec. 1–7. 18 óra (5-én nincs)
Érkezés
Dec. 1–7. 20.15 (5-én nincs)
Halj már meg!
Dec. 1–7. 20 órától (5-én 17.45)
Szövetségesek
Dec. 8–14. 18.15 (10-én és 11-én 14 órától is)
Vaiana
Dec. 8–14. 16.15
Tapló télapó 2.
Dec. 8–14. 20.15
Szövetségesek
Dec. 15–21. 15.15
Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet
Dec. 15–21. 18 óra
Szövetségesek
Dec. 15–21. 20.30
Hivatali karácsony
Dec. 22–28. 15.45, 18 óra (24-én zárva!)
Énekelj!
Dec. 22–28. 13.45 és 20.30 (24-én zárva!)
Váratlan szépség
Dec. 29.–január 4. 19.45 (1-jén zárva!)
Kaliforniai álom
Dec. 29.–január 4. 15.30 (1-jén zárva!)
Énekelj!
Dec. 29.–január 4. 17.45 (1-jén zárva!)
Miért pont Ő?

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

Hivatali karácsony
Itt a legújabb, őrült ünnepi film, amely tele van
igazi amerikai piálós és meztelenkedős poénokkal.
Persze, nem maradhatnak el a rénszarvasmintás
pulóverek, a hatalmas DJ-pult és az egymásnak
eső kollégák – és a remek formában lévő Jennifer
Aniston sem. A történet szerint ő a cég feje, ám
nem annyira „bevállalós” és jó fej, mint az öccse, aki
a karácsonyi buli szervezésén ügyködik serényen.

Dec. 3–4. 13.30
Vaiana
Dec. 1–7. 15.30 (6-án nincs)
A sors kegyeltjei… meg a többiek
Dec. 1–7. 17.45 (5-én nincs)
Cop Mortem
Dec. 8–14. 15.30 (10-én és 11-én 13.30-tól is)
#sohavégetnemérős
Dec. 8–14. 17.30
A martfűi rém
Dec. 8–14. 19.45
A szobalány
Dec. 15–21. 19.30
Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet
Dec. 15–21. 15.15 (17-én és 18-án 13.15-től is)
#sohavégetnemérős
Dec. 15–21. 17.15
Halj már meg!
Dec. 22–28. 13.15, 19.30 (24-én zárva!)
Miért pont Ő?
Dec. 22–28. 15.15 (24-én zárva!)
Halj már meg!
Dec. 22–23. 17.30
Hivatali karácsony
Dec. 25–28. 17.30
Kaliforniai álom
Dec. 29.–január 4. 15 óra és 19.30
Assassin’s Creed
(1-jén zárva!, 31-én csak 15 órától)
Dec. 29.–január 4. 17.45 (1-jén zárva!)
Váratlan szépség

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket január 8-áig várjuk a
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,
illetve a Debrecen TV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a
Debrecen Televízió által készített
Az isten embere című DVD-ből
sorsolunk ki két példányt;
ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését beküldő szerencsés olvasóink:
Papp Andor (Csemete u.)
Mike Lajosné (Portörő u.)

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 7 éve működő, szokatlanul olcsó árairól
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-

müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sötétedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek
tartja.
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 épületében, a Mandula Cafe mellett)

Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu

34
Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2016. december 1. –
2017. január 31.

2016.
dec. 1. –
2017.
jan. 31.

Farsangnyitó Dalidó

Vízkereszt múltával indul a farsangi szezon. A
céhinasok egykori pompás mulatságának hagyományát megidézve, a debreceni szakképzők diákjai
január 14-én és 15-én megmutatják mesterségbeli
tudásukat: inaslevelekkel járható próbák várják a
vándorokat, mindeközben maskarások, muzsikusok
szórakoztatnak, farsangi étkek csalogatnak.
Szombaton a Kölcsey Központ termeiben 10 és 19
óra között izgalmas programok várják a közönséget:
megelevenedik Csipkerózsika története, koncertet
adnak Tompeti és Barátai, az Irigy Hónaljmirigy
pedig „agymenést” ígér.
Vasárnap 10-től a Vojtina Bábszínházban
folytatódik a mulatság. Mutatványosok csapnak itt
nagy csinnadrattát, kicsik és nagyok kipróbálhatják
magukat az egykori céhinasok játékaiban, vásári
bábjátékos varázsolja el a közönséget, sőt egy
bűvészinas is bemutatja tudományát. n
O Indul az emlékév. A Magyarországi Református
Egyház 2017. január 31-én egész napos rendezvénysorozattal nyitja
meg a reformáció emlékévét az 500 éves jubileum alkalmából. A
Nagytemplomban 17 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet mellett
számos kulturális program várja majd az érdeklődőket: az évfordulóhoz
kapcsolódó kiállítások, teológiai előadások és zenei programok. Debrecenbe, a Kossuth térre érkezik erre a napra – az Európai Protestáns
Egyházak Közösségének (GEKE) kezdeményezésére – a reformáció
500 éves jubileuma alkalmából útnak indított vándorkamion, ami
egy interaktív kiállítótérben mutatja be a reformáció történetében
meghatározó szerepet betöltő európai városokat. n

Advent debrecenben

Programok a főtéren és a városrészekben

Hároméves A debrecen rádió Fm95
születésnaP a Hallban: felléP a WellHello is

Advent Debrecenben
Miskolczi János fotója
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