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játék és érzékenyítés
Érzékenyítés? Az e fogalommal lefedett nevelési 
folyamat napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a színházi kultúrában. Az érzékenyíteni sűrű jelen-
tése érzékennyé tenni a benyomásokra, az emberi 
viszonyainkra, a társadalmi változásokra. Ez minden-
féle korlát nélkül és legközvetlenebbül a művészetek, 
leginkább a színház és a dráma eszközeivel érhető el. 

A művészetszemléletű gondolkodás az embert 
szuverén egyéniségként és közösségi lényként ismeri 
el. Művészeteken keresztül megláttatni a világot a 
legnagyobb értelemadó lehetőség. Különösen a szín-
ház képes erre, amely egyidejűleg vizuális, akusztikus 
és mozgásos. 

A színház közösségi műfaj; problémafelvető ter-
mészetű: kérdez, vizsgál, nyomoz, feltár, gondolkodik, 
sűrít, állást foglal, érzelmeink megélésében segít. 
Ellentmondásnak tűnő, hogy a színház átmeneti, 
rövid életű jelenség, mégis hosszú távú és széles körű 
céljaik vannak a színházakban alkotóknak, amikor 
közvetlen játékba hívják a gyermekeket, ifjakat. Ezek-
nek a drámás játékoknak a célja – kalandok árán is – 
felfedezni önmagunkat, egymást, a környező világot. 
Amikor játszunk, szemlélődünk, a belső s külső világ 
határait feszegetjük. A színház eszközeivel nevelő 
felelőssége annak közvetítése, hogy a szabadon 
értelmezés, az érzékeny befogadás, a saját összefüg-
gések teremtése minden életkornak szuverén joga. 
A színházi keretek között játszani azért biztonságos, 
mert bent minden fikció, ugyanakkor mintát ad az 
élet és egymás valós megismerésére.

Láposi Terka,
a Vojtina Bábszínház 

játszószínházának 
művészeti vezetője
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rigócsőr király
Rögös út vezet az igaz szerelem-
hez, különösen, ha valaki a világ 
legválogatósabb királylánynak 
próbálja elnyerni a kezét. Hát 
még, ha ez a valaki – finoman 
szólva is – nem a legdélcegebb 
dalia! Ebből nem lehet más, csak 
bonyodalom!

Mi lakik a rátarti királylány 
szívében? Mi a fontosabb, a szép-
ség vagy a belső értékek? Ezekre 
a kérdésekre keresi a választ a 
Vojtina Bábszínház társulatának 
előadása, a Rigócsőr király, bábok, 
élő emberek, gondolatok és érzé-
sek segítségével.

Premier: február 7-én!

O Keresztmetszet. A határo-
kon átívelő kulturális kapcsola-
tok építése évek óta stratégiai 
programja a Debreceni Művelődési 
Központnak. Az új esztendő kiállí-
tási programjában – ennek megfe-
lelően – először a Kassa környéki 

Jelenet a darab próbájából

és nagyváradi fiatal mű vészek 
művei jelentek meg a freshART 
8 tárlat keretében, február végén 
pedig a kárpátaljai kép ző művészet 
keresztmetszetét szemlélhetjük 
egy hónapon keresztül a Belvárosi 
Galériában (Kossuth u. 1.). 

Magyarországon és Debre-
cenben első ízben láthatunk ilyen 
átfogó válogatást a régió fes-
tészeti, szobrászati terméséből. 
A tárlat próbál minél teljesebb 
képet nyújtani Kárpátalja kortárs 
képzőművészetéről, így – a stí-
lusbeli és tematikus gazdagságon 
túl – a terület nemzetiségi sok-
színűségét is igyekszik láttatni: 
a magyar alkotók művei mellett 
ukrán és ruszin művészek munká-
ival is találkozhatunk a Belvárosi 
Galériában. 

Megnyitó: február 25-én,  
16 órakor. Köszöntőt mond: Papp 
László polgármester, valamint 
Buhajla József főkonzul és Vida 
László konzul.

A népszerű előadó, mesemondó ismét visszatér a cívisvá-
rosba. Február 25-én új meselemezét mutatja be, melynek 
hőse a testvérét fel nem ismerő lélek, az embert fel nem 
ismerő ember. Az, aki medvebőrbe, filemile tollába bújva, 
brummogva, csipogva, suhogva, eget-földet szántva éli 
át a testvérszeretet és testvérgyűlölet mitikus állapota-
it. Mint Berecz András írta új albuma kapcsán: „A dalok, 
mesék összeállításakor legalkalmasabb kezdésnek a bibliai 
Káin és Ábel története kínálkozott – ahogy azt a magyar 
mesehagyomány kicifrázta. A kiadvány azonban ezzel a 
témával kaput nyitott a világ felé. A testvér szónak 
innentől ember értelme is lett. És fordítva. A ránk, 
magyarokra, rokoni, közösségi összetartásunkra 
vonatkozó intelmek az egész világra, minden 
népre is érvényes törvénypontok lettek.”

Láttam a Holdat előttem

Hrabár Natáli: Kompozíció
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Az ajtó 
Nincs jubileumi évad Szabó Magda-bemutató 
nélkül, – így a Régimódi történet 2013-as premi-
erje után – a 150 éves Csokonai Színház ismét 
egy klasszikussal várja az írónő rajongóit. Szabó 
Magda egyik legnagyobb hatású, negyven nyelvre 
lefordított regénye, Az ajtó színpadi adaptációjának 
főszerepeiben Kubik Annát és Varga Klárit láthatja 
a közönség. 

A budai villában lakó írónő és Emerenc lépésről 
lépésre kibontakozó barátságának hátterében valódi 
rejtélyként jelenik meg az ajtó, amely nemcsak a 
házvezetőnő lakását választja el a kívülállóktól, 
de számtalan dolgot elzár és eltakar: zajt, hangot, 
tárgyakat, titkot, fájdalmat. Naszlady Éva rendező 
szerint Az ajtó két nagy formátumú nő története, 
akik „mindketten a saját világuk királynői. Mindket-
tő csúcsteljesítményt nyújt, a környezete tiszteli, 
elismeri. Trónok harca. És mindemellett egymás 
tükörképei is. Találkozásuk alkalmat ad arra, hogy 
mindegyikük elgondolkozzon a maga határain, 
elakadásain, hibáin, korlátain. Kettejük harca és 
barátsága, persze, nekünk is alkalmat és gondol-
kodnivalót ad magunkkal kapcsolatban”.

Az előadást februárban és márciusban is több 
alkalommal láthatja a közönség.

kedv, remények, trillák
Ismét meghirdeti pályázatát a Debreceni Zenész Klub, a DMK és a Nyújts feléje 
védő kart Alapítvány. Jelentkezni közismert magyar költők verseinek új megzené-
sítésével lehet március 20-áig. A szerzők művei hajdú-bihari, szabolcs-szatmári, 
illetve békési szólisták vagy zenekarok előadásában hangozhatnak el, műfaji 
megkötöttség nélkül. A beküldött művek előzsűrizésen vesznek részt; a legjobb 
produkciók a zsűri és a közönség előtt mutatkoznak be április 15-én, 
a DMK-ban. A legjobb szerzők, előadók és hangszerelők értékes 
jutalomban részesülnek! Részletes információ és jelentkezés 
Mohos Péter klubvezetőnél: (20) 933-8610.  
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu

Farsangi muzsika
Hangulatos hangversenyre számíthatnak a komoly-
zene kedvelői február 11-én. A Kodály Filharmónia 
koncertjének programjában vérbeli, klasszikus szó-
rakoztató muzsika csendül fel. A skála igen széles: 
Rimszkij-Korszakovtól Kabalevszkijen át Straussig 
tart. Két remek külföldi muzsikus is közreműködik 
a programban. Marcelina Beucher, a szép hangú 
lengyel szoprán a pályáját csellistaként kezdte. 
Énekesként több hazai és nemzetközi versenyen 
szerzett díjakat: Lengyelországban, Litvániában, 
Olaszországban, Hollandiában. Magyarországon az 
első nemzetközi Marton Éva-énekversenyen, 2014-
ben, a harmadik hely mellett három különdíjat is 
bezsebelt, köztük a Kodály Filharmónia meghívását 
erre a koncertre. 

A koncerten karmesterként közreműködik az 
ausztrál Carolyn Watson, aki a Kálmán Imre Nem-
zetközi Operett-Musical Karmesterverseny har-
madik helyezettjeként kapta a Kodály Filharmónia 
meghívását.

A farsangi koncert a Kölcsey Központban február 
11-én, 19.30 órakor kezdődik.

mailto:dmk@debrecenimuvkozpont.hu
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most, és hát ez – legalábbis a többiekhez képest 
– soknak számít. 10-15 kilóval könnyebbek nálam 
a középtávon, illetve a hosszabb távokon induló 
riválisaim. Nekem inkább sprinter alkatom van, 
izmosabb vagyok, és azért ezt a súlyt cipelni kell 
a jégen, ami hosszabb távokon nem egyszerű. 
Ugyanakkor valóban a jó állóképességem miatt 
váltottunk hosszabb távokra. Szóval, furcsa keve-
rék vagyok, de – úgy tűnik – egyelőre működik.

– És akkor melyik az a táv, ahol a leginkább 
lehet kamatoztatni a sok izmot és a jó álló-
képességet?

– 1000 és 1500 méter. Az 1000 azért még sprint-
nek számít, az 1500 pedig már középtáv. Ez a 
kettő lehet igazán jó. 1500-on újra lehet esélyem 
az olimpiai kvótára; ezen a távon, ugye, legutóbb is 
ott voltam. Emellett ezren is szeretnék kvótát sze-
rezni. Hogyha az országos csúcsokat nézzük, akkor 
a mostani rekordom alig több mint egy másod-
perccel van az olimpiai szintidő alatt, amit azért 
még le lehet faragni. Az 5000 méter pedig egy 
örök kérdés; attól függ, hogyan tudok rá készülni. 
Szeretném, egyébként, mert az mindig nagyon jó 
verseny szokott lenni, de az attól is függ, mikor 
tudok rá készülni, mennyire tudok majd az olimpiai 
kvalifikációs versenyek alatt ötezret menni, mert 
azért az más műfaj. 

– meg tudja fogalmazni, hogy mit szeret a 
gyorskorcsolyában? főleg a hosszú távban, 
mert a sprintereknél még érti is az ember a 
sebesség iránti rajongást...

– Ugyanez megvan azért az 1500-as távon is, 
mert az is majdnem sprint táv; ott sincs már 
taktikázás, hanem nyomni kell az elejétől a végéig, 
nagyon keményen. Az 1000 meg az 500 az tény-
leg a száguldozás, amit tényleg nagyon szeretek, 
meg egyébként is nagyon jó a hangulata a verse-
nyeknek. Itt azért intelligens fiatalok versengenek 
egymással, mindenki jóban van a másikkal, hiába 
rivális; én is több barátságot kötöttem a versenye-
ken, amiket a mai napig tartok.

– meg lehet élni magyarországon a gyorskor-
csolyázásból?

– A szövetség sok támogatást kap az olimpiai 
bizottságtól. Ez az eredményességtől is függ, de 
a short track (rövid pályás) versenyzőink mosta-
nában kiválóan teljesítenek, és a pénzből a többi 
szakág is kap. Fizetik a versenyekre való felkészü-
lést, edzőtáborokat, kiutazást, szállást, amellett 
az olimpiai bizottság ösztöndíját is kapom most, 
és fizetik a tandíjamat is, szóval, nincs már olyan – 

nagy pálya, nagy eredmények,  nagy konrád

Harmadik lett, még sincs bronzérme, 
villamosmérnöki szakon tanul, de a 
sportból szeretne megélni. a Debreceni 
Sportcentrum-Sportiskola nagy pályás 
gyorskorcsolyázóját, az európa-bajnoki 
harmadik helyezett Nagy Konrádot 
(23) választották meg az év egyéni 
sportolójának a Dehir.hu olvasói.  
vele beszélgettünk, sikerei,  
elismerései apropóján.

– Bronzérmes lett, még sincs érme. Hogy is 
van ez?

– Egészen pontosan harmadik lettem, de nem 
bronzérmes. Ez a nagy pályás gyorskorcsolya- 
versenyek furcsa sajátossága. A számonkénti 
versenyeken hivatalosan nincsen érem, se oklevél, 
csak egy nagy virágcsokrot kapunk. Pedig szívesen 
elnézegetnék egy Eb-érmet otthon, de erre még 
várnom kell. Szerencsére jövőre már megváltozik 
a rendszer, és ezentúl minden szám dobogósa kap 
érmet, így aztán bele kell húznom, hogy újra az 
első háromban végezzek. 

– 500 méteren lett harmadik, pedig nem az 
a legerősebb száma, ha jól tudom, hanem 
inkább a hosszabb távokat kedveli, a kiváló 
állóképessége miatt...

– Érdekes ez, mert olyan alkatom van, ami nem 
jellemző a gyorskorcsolyában. 88 kiló vagyok 
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hála Istennek! –, mint régen, hogy alig tudtuk, vagy 
össze se tudtuk szedni a pénzt egy-egy versenyre. 
Nem panaszkodom.

– Ha mégsem tud megélni a sportból, akkor 
még mindig lehet villamosmérnök. Jól tudom?

– Valóban, a villamosmérnöki karon tanulok az 
Óbudai Egyetemen, műszaki menedzser a szak 
neve, és ez két részre oszlik. Van egy műszaki 
szakirány, és egy gazdasági. A gazdasági olda-
la a vállalatirányítás, a műszaki oldala pedig a 
villamosmenedzser. Egy alapdiplomát mindenkép-
pen szeretnék szerezni, utána meglátjuk, hogyha 
abbahagyom a sportot, hol fogok elhelyezkedni. 
Elsősorban profi sportolóként szeretnék megélni.  
A Debreceni Sportcentrummal most is van egy pro-
fi sportolói szerződésem, ami nagyon jó, mert ők is 
tudnak támogatni. A nemzetközi szövetségnek is 
van pénzdíjazása. A Világkupán elért eredmények 
után az első nyolc versenyző az összetett Világ-
kupa-pontok alapján kap egy pénzösszeget. Oda 
szeretnék én is bekerülni.

– egyébként belefér a tanulás egy gyorskor-
csolya-versenyző életébe?

– A tanulással még nincs is probléma, mert uta-
zások alatt, két edzés között van idő, hanem az 
iskolába bejárást nehéz megoldani néha. Hogyha 
másfél hónapon keresztül magaslati edzőtáborban 

nagy pálya, nagy eredmények,  nagy konrád

vagyok, például, Calgaryban, onnan azért nehéz 
átugrani egy-egy gyakorlati órára, de ezt azért 
tolerálja az iskola.

– milyen versenyekre készül idén?

– Norvégiában lesz legközelebb egy Világkupa-ver-
seny, ami az összetett világbajnokság kvalifikációs 
versenye. Ha sikerül a kvalifikáció, márciusban 
világbajnokság Berlinben, a kettő között lesz a 
távonkénti világbajnokság, és – szimultánban – 
Lillehammerben az Ifjúsági Olimpiai Játékok, ahol 
mint ifjúsági nagykövet veszek részt, úgyhogy idén 
sem fogok unatkozni.             V. GY.
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Kamera Korrektúra:
különdíjat kapott a DTV
A legrangosabb magyar televíziós és filmes szemle, 
a Kamera Korrektúra díjkiosztóját még december 
21-én tartották Budapesten: az eseményen a Deb-
recen Televízió is díjakat kapott. A tévéfilm, tévéjá-
ték, tévésorozat kategóriában érdemelte ki az egyik 
elismerést a DTV a Kossuth papja című alkotással, 
mely a harmadik lett a kategóriájában. A film 
Könyves Tóth Mihály debreceni református lelkész-
nek az 1848–49-es szabadságharcban betöltött 
szerepéről szól. Az egyórás alkotást – Tóth-Máthé 
Miklós azonos című regénye alapján – Dánielfy 
Zsolt rendezte.

A Kamera Korrektúra díjkiosztóján – a film 
mellett – a DTV munkáját is elismerték: a Debrecen 
Televízió az elmúlt évtizedekben elvégzett kimagas-
ló szakmai tevékenységéért különdíjban részesült. 
Az elismerést Belénessy Csaba, a fesztivál szakmai 

igazgatója adta át Széles 
Tamásnak, a Debrecen 
Televízió ügyvezető igazga-
tójának.

Mint Széles Tamás 
elmondta, nemcsak a helyi 
televíziózásnak szól a díj, 
hanem arra is rávilágít, 
hogy a fővároson kívül, 
vidéken is lehet színvona-
las filmeket, műsorokat 
készíteni, komoly szakmai 
munkát végezni. 

– A fesztiválon leginkább a nagyobb televíziós 
társaságok taroltak, ezért is nagy szó, hogy a DTV 
–  vidéki televízióként – oda tudott kerülni közéjük – 
nyilatkozta Széles Tamás.

A Kamera Korrektúra elismeréseivel együtt 
2015-ben összesen hét díjat nyert saját ké-
szítésű alkotásaival a Debrecen Televízió. 

O Májusban a Helyi Televíziók Országos 
Egyesületének Helyi Érték Díj pályázatán a 
dokumentumfilmek, egész estés filmek kate-
góriájában második lett Az Isten embere.

O Júniusban a szombathelyi II. Savaria Film-
szemlén a kisjátékfilmek kategóriájában a 
35 pályamű közül a Kossuth papját találta a 
legjobbnak a zsűri. 

O A köröstárkányi mészárlás – amit a 
Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány és 
a Debrecen Televízió közösen készített – a 
Savaria Filmszemlén kapott különdíjat, a 
dokumentumfilmek kategóriájában. 

O Októberben a Zalaegerszegi Televízió 
által szervezett X+1. Göcsej Filmszemléről 
a Szalay Annamáriáról elnevezett fődíjat 
hozta el a DTV a Kossuth papjával, Az Isten 
embere című dokumentumfilm-sorozat 
pedig a rendező Zalaegerszegi Televízió 
különdíját kapta meg.

A díjazott debreceni filmek a Médiatanács 
Magyar Média Mecenatúra programjának 
támogatásával készültek el.
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Nehéz helyzetben van a DVSE. A nyolc közé ju-
táshoz – minden bizonnyal – bravúrra is szüksége 
lesz a csapatnak a tavaszi szezonban. Megy is a 
számolgatás az együttesnél.

Az idei, új szisztémában két darab nyolccsapa-
tos csoportra osztották a vízilabda OB I mezőnyét, 
ahonnan csak a csoportok első négy helyezettje jut-
hat be a felsőházi rájátszásba. Az alapszakasz felé-
nél ötödik helyen álló DVSE lépéshátrányba került a 
negyedik Vasassal szemben. Mivel az egymás elleni 
mérkőzéseiket idegenben a Vasas nyerte, Debrecen-
ben pedig döntetlen született, pontazonosság esetén 
– az egymás elleni eredmény alapján – a fővárosiak 
jutnának a legjobb nyolcba. A csoport utolsó három 
helyezettjét várhatóan mindkét együttes megveri 
majd, így az dönt, hogy az első három, azaz a Hon-
véd, az OSC és az FTC ellen ki szerez több pontot. 

Egy biztos: izgalmas tavasz vár a 
debreceni vízilabdázókra. 

– Elsősorban a február 20-ai 
Honvéd elleni meccsre fókuszá-
lunk; az lesz az év mérkőzése szá-
munkra. Mi úgy kalkulálunk, hogy 
a Honvédot mindenképpen meg 
kell vernünk ahhoz, hogy legyen 
esélyünk a nyolc közé jutásra, de 

Matekoznak a vízilabdások

 6., 19 óra OSC–DVSE
 13., 17 óra DVSE–FTC
 20.,  17 óra DVSE–Honvéd
 24.,  19 óra DVSE–PVSK

Február

10

Fotó: Nagy Anita/DVSE

még akkor is függünk a Honvéd–Vasas meccs ered-
ményétől. Lesz még egy Fradi elleni hazai meccs 
is februárban. Bármi megtörténhet; az biztos, hogy 
nem lesz unalmas a tavaszi szezon – nyilatkozta 
Kállay Márk csapatkapitány.



 6., 18 óra Siófok–DVSC-TVP
 19., 18 óra DVSC-TVP–Érd
 27., 18 óra Békéscsaba–DVSC-TVP

Február

 2., 18 óra DVSC-TVP–Győri ETO

március
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Marija Garbuz kétségtelenül jó igazolás volt.  
A DVSC-TVP második leggólerősebb játékosa jól 
érzi magát Debrecenben, és senkitől sem fél. 

11 gólt lőtt a Vác elleni hazai bajnoki mérkőzésen. 
Átlövésből, betörésből, talpról és felugrásból is 
lőtt gólt; a kézilabdás repertoár szinte valamennyi 
elemét felvonultatta. A debreceni közönség fel is 
sóhajtott: végre megint van egy igazi gólerős átlö-
vőnk! Marija Garbuz az új edző, Tone Tiselj legmeg-
bízhatóbb és leggólerősebb játékosa lett, akire min-
dig lehet számítani. Mentalitása és küzdeni tudása 
is példaértékű. Igazi orosz, és igazi bombázó. 

– Nem érzem úgy, hogy másképp játszanék, 
mi óta új edzőnk van. Ugyanúgy voltak jobb és rosz-
szabb meccseim is. Persze, 11 gólt rég lőttem már 
egy meccsen. Nincs itt semmiféle titok, én minden 
mérkőzésre úgy megyek fel, hogy egy szemer-
nyit sem foglalkozom az ellenféllel. Tőlem jöhet a 
Fradi, vagy a Győr is, ellenük is kihozom magamból 
a maximumot. Amit tudok, azt minden meccsen 
próbálom kijátszani magamból, de hát ez a profi 
játékosok dolga, nem? Itt minden körülmény adott, 
maximálisan kiszolgálnak minket, így mi csak a 
játékra kell, hogy koncentráljunk. Jól érzem magam 
a csapatban, és a városban is. Ami a bajnokságot 
illeti, úgy érzem, jó úton indultunk el, aminek meg-
lesz majd az eredménye – mondta Marija Garbuz. 

Új korszakba lépett a DVSC-TVP. A női kézilab-
dacsapat egy vérbeli profi és igazi sikerkovács 
edzőt szerződtetett céljai eléréséhez. A kétsze-
res Bajnokok Ligája-győztes szlovén Tone Tiselj 
vezetésével újra kijuthat Európába a Loki. 

A csapat eljutott arra a pontra, ahol megállt a 
fejlődés, éppen ezért változtatni kellett. Ezt mondta 
– az edzőváltás kapcsán – Ábrók Zsolt cégvezető. 
Aztán leszerződtetett egy európai szaktekintélyt. 
Tone Tiselj vitrinjében tucatszám állnak a bajnoki és 
kupagyőzelmekért járó serlegek.

– Debrecenben profibb körülmények vannak, 
mint a milliomos klubként számon tartott Nagy-
bányánál, és most nem viccelek. Az orvosi háttér, 
a kiegészítő létesítmények, és az, hogy itt egy 
kilométeres körzetben mindent meg tudunk oldani, 
az felbecsülhetetlen. Igazából nem akartam 
edzősködni ebben a szezonban, pihenésre vágytam, 
de Magyarország mindig is vonzott. A debreceni 
csapat komoly kihívás számomra, mert más szinten 
áll, mint azok a klubok, ahol az előző években dol-
goztam. Az európai élvonalban eltöltött évtizedek 
után most egy, az európai élvonalba vágyó csapatot 
edzhetek. Izgalmas munka, és más jellegű, de pont 
a kiváló körülmények miatt összejöhet. Én magam 
is kíváncsi vagyok, hogy mit lehet kihozni ebből a 
csapatból. Persze, ezzel a kerettel nem érhetünk 
fel a Ferencváros vagy a Győr szintjére, de előrébb 
lépni mindenképpen lehetséges, sőt elvárás – nyi-
latkozta Tone Tiselj.

Egy orosz bombázó

Tone, a profi



múlik, be tudom-e bizonyítani, 
hogy érdemes volt szerződtetni. 
A körülmények szen zációsak, és 
a társaim is kedve sek velem, kü-
lönösen Alberto Gilardino; máris 
úgy érzem, mintha a mentorom 
lenne. Nagyon közvetlen, és segít 
mindenben. El sem hiszem, hogy 
egy ilyen híres játékos a csapat-
társam – mondta Balogh Norbert, 
az USC Palermo labdarúgója.

 9., 18.00 Nyíregyháza–DVSC-TEVA  
   (Magyar Kupa)
 13., 15.30 DVSC-TEVA–Vasas
 20., 15.30 DVSC-TEVA–Paks
 27., 15.30 Újpest FC–DVSC-TEVA

Február

 2.,  DVSC-TEVA–Nyíregyháza  
   (Magyar Kupa)
 5., 15.30 DVSC-TEVA–Puskás Ak.
 8., 18.00 Vasas–DVSC-TEVA
 12., 15.30 DVSC-TEVA–Bp. Honvéd

március
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Amilyen hirtelen bukkant fel 
a magyar élvonalban, olyan 
gyorsan állt tovább. Sokan 
először álhírnek gondolták, de 
igaz: a 19 éves hajdúböször-
ményi srác az olasz élvonalba 
szerződött.
16 évesen bukkant fel először 
a médiában Balogh Norbi neve. 
Akkor még a DVSC utánpótlás-
csapataiban rúgta a bőrt, de 
a társai és az edzői már akkor 
is elismerően beszéltek róla: 
cseleiről, labdaérzékéről és a 
magasságához szokatlan gyorsa-
ságáról. Pont ezekkel a tulajdon-
ságokkal tűnt ki az NB I-ben is. 
Alig 18 évesen mutatkozott be a 
magyar élvonalban, aztán jöttek 
a gólok a hazai bajnokságban, és 
az Európa Ligában is, nem csoda, 
ha több külföldi klub is felfi-
gyelt Baloghra. A befutó végül 
az olasz első osztályú Palermo 
lett: 2,2 millió eurót fizettek a 
„böszörményi Neymarért”.

– Ez olyan, mint egy álom… 
Mindennap úgy kelek fel, hogy 
győzködöm magam: hidd el, Nor-
bi, az olasz bajnokságban játszol. 
Korábban azt nyilatkoztam, hogy 
egyelőre nem akarok külföldi 
bajnokságba igazolni, de ha 
Isten így akarta, én elfogadom. 
Egyébként is úgy érzem, gon-
dosan terelgeti az utamat. Nem 
vagyok türelmetlen, érzem, hogy 
bíznak bennem, és csak rajtam 

Olasz meló O Díjeső. A Debreceni Sport-
centrum-Sportiskola idén is meg-
tartotta hagyományos gáláját, 
ahol díjazták a 2015-ös esztendő 
legjobbjait. Az év sportolója Ko-
zák Luca lett, aki 2015 júliusában 
a svédországi junior atlétikai 
Európa-bajnokságon a 100 méte-
res gátfutásban a legjobb idővel 
jutott a döntőbe, ahol ezüstérmet 
szerzett. Az őt felkészítő Suba 
Lászlót választották meg az év 
edzőjének.

A gálán díjazták a szakosztá-
lyok legjobb sportolóit és edzőit, 
a „jó tanuló, jó sportolókat”, 
valamint a legjobb női és férfi 
utánpótlás-sportolókat és edző-
iket is, akik atlétikában 30, csel-
gáncsban 1, műkorcsolyában 1, 
tollaslabdában 2, triatlonban 6, 
úszásban pedig 8 alkalommal 
nyertek országos bajnokságot ta-
valy. Az életműdíjat idén Borbély 
Sándor tollaslabda-szakosztály-
vezető kapta.

Ingyenes rendezvény

Megérkezett a segítség

A CSOK-HOZ!
2016. február 9.  Debrecen, Hotel Divinus

10+10 millió: tudj meg mindent az új CSOK-ról! Február 9-én Debrecenben 
első kézből, egyenesen a szakértőktől kaphat választ az összes kérdésre.  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

További információ és regisztráció: 
www.portfolio.hu/klubTÁMOGATÓK: SZAKMAI 

PARTNER:

CSOK2016_169_78.indd   1 01/02/16   10:45

Balogh Norbert a DTV és  
a Dehir.hu  választásán  

az év sportolója díjat nyerte 
el, csapatban nyújtott 
teljesítménye alapján.

Balogh Norbert itt még Loki-mezben



A szezon eleje ugyan jól sikerült, később viszont 
hullámvölgybe került és edzőváltásra kény-
szerült a DHK Mol-ligás csapata. Mindezek 
ellenére a klubnál nem mondtak le a dobogóról, 
amelynek megszerzésére a rájátszásban bőven 
lesz esély.

Dmitrij Romanovot Jevgenij Muhin váltotta a veze-
tőedzői poszton, és a visszatérő szakember néhány 
hét alatt rendet rakott a DHK öltözőjében. A csapat 
mostanság már úgy játszik, ahogy az a keret erős-
ségét figyelembe véve elvárható. Mocsári Attila, a 
Debreceni Hoki Klub elnöke szerint ismét taktikusan, 
fegyelmezetten és erőtől duzzadóan dolgozik a csa-
pat. Muhin éppen azt tette hozzá a DHK teljesítmé-
nyéhez, ami eddig hiányzott. 
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 6., 18 óra MAC Budapest–Debreceni HK

Február

DHK: irány a dobogó!

– Kellett egy kis idő a társaságnak. Az edzővál-
tás idején a mélyponton voltunk, és úgy tűnik, hogy 
a személyi változás önmagában nem is volt elég. 
Mentálisan is fel kellett rázni a fiúkat, ami január 
közepére sikerült. Mostanában már újra az igazi 
arcukat mutatják a játékosok. Olyan riválisokat is le 
tudtunk győzni, akik előttünk állnak a tabellán.  
A célkitűzés nem változott: jobban kell szerepelnünk, 
mint tavaly, amikor az ötödik helyen végeztünk. 
Ez azt jelenti, hogy minimum a negyedik helyet 
célozzuk meg, de én azért még bízom a dobogós 

helyezésben is. Minden a rájátszásban dől majd el. 
A Fehérvár, az Újpest, a Fradi és a Csíkszereda ha-
sonló szinten vannak, mint mi, így bármi lehetséges. 

A DHK-nál a folyamatos fejlődés a cél: min-
denképp szeretnénk az idén is előrébb lépni, aztán 
jövőre még tovább. Ez, persze, sok mindentől függ: 
az anyagi háttértől, a támogatóktól, sőt a riválisok-
tól is, hiszen az idén indultak olyan csapatok, akik 
korábban nem szerepeltek a Mol-ligában – nyilat-
kozta Mocsári Attila klubelnök.

„A célkitűzés nem változott:  
jobban kell szerepelnünk, mint tavaly...”

Ingyenes rendezvény

Megérkezett a segítség

A CSOK-HOZ!
2016. február 9.  Debrecen, Hotel Divinus

10+10 millió: tudj meg mindent az új CSOK-ról! Február 9-én Debrecenben 
első kézből, egyenesen a szakértőktől kaphat választ az összes kérdésre.  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

További információ és regisztráció: 
www.portfolio.hu/klubTÁMOGATÓK: SZAKMAI 

PARTNER:

CSOK2016_169_78.indd   1 01/02/16   10:45

Mocsári Attila: fegyelmezetten dolgozik a csapat
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Az év meghatározó debreceni 
személyiségeit, emlékezetes tel-
jesítményeit kereste a Debrecen 
Televízió és a Dehir.hu a legutóbbi 
választásán is, mely december 
közepén indult. Ezúttal hat kate-
gória jelöltjeire lehetett voksolni.  

Az év gazdasági szereplője 
jelöltjei között Ábrahám László, 
Boros József, Fülöp Zsolt, Gara 
Gyula, Herdon István és Miklóssy 
Ferenc szerepelt. A legtöbb sza-
vazatot a Xanga elnök-vezérigaz-
gatója, Herdon István kapta.

Az év sportolója – egyéni telje-
sítménye alapján – Nagy Konrád 
gyorskorcsolyázó lett, aki mellett 
Erdélyi Zsolt túrakerékpárosra, az 
atléta Juhász Balázsra és Kozák 
Lucára, valamint az uszonyos 
úszó Senánszky Petrára lehetett 
voksolni.

Az év sportolója –  csapatban 
nyújtott teljesítménye  alapján – 
pedig Balogh Norbert, a DVSC-
TEVA ifjú csatára lett, aki azóta 

Ők az év emberei Debrecenben!

O szereTik láTni a fejlődésT az 
emberek. Az olvasók szavazatai alapján 
a Xanga cégcsoport elnök-vezérigazgatója 
nyerte el az év gazdasági szakembere díjat 
a Dehir.hu választásán. Herdon István még 
egy díjat átvehetett a város bálján tartott 
díjátadón: a zsűri döntése alapján ő lett az év 
embere. Herdon István pár nappal később, a 
DTV Esti közelkép című műsorában elmond-
ta, szerinte a közvélemény számára a reptéri 
fejlesztések voltak a leginkább érdekesek, 
noha nemcsak ott, hanem az ipari parkban is 
történtek komoly beruházások. Hozzátette: 
az emberek szeretik látni a fejlődést. Mint 
ismert, pár éve a Xanga vette át a debreceni 

repülőtér üzemeltetését;azóta hétmilliárd 
forintot költöttek a fejlesztésére. A repülőté-
ren pár éve komoly logisztikai beruházások 
kezdődtek: intermodális központot építenek 
2,7 milliárd forintból, létesült egy négyezer 
négyzetméteres termelő- és szolgáltató csar-
nok, s elkészült egy kétezer négyzetméteres 
vasúti logisztikai terminál is. Tavaly elindult a 
konténervonat, mely heti kétszer szállítja az 
árut Debrecenből a tengeri kikötők felé.  
A Xanga áruforgalmi együttműködést kötött 
a bécsi konténerterminállal, a WienConttal. 
A cégcsoport a Debreceni Regionális és Inno-
vációs Ipari Parkban is folyamatosan fejleszt, 
egyre több céget csábítva a városba.

az olasz Palermo csapatában 
játszik. „Versenytársai” Hegyi 
Dóra, Könczei Áron, Kudor Kitti és 
Lévai Márton voltak. 

Az év művésze díjat Láposi 
Terka, a Vojtina Bábszínház 
játszószínházának művészeti 
vezetője kapta. A kategória jelölt-
jei között szerepelt Garay Nagy 
Tamás, Makoldi Sándor, Mészáros 
Tibor és Varga Klári is.

Az év művészeti csoportja 
idén a Debreceni Népi Együttes 
lett, akik a Debreceni Helyőrségi 
Zenekart, a Kodály Filharmóniát, 
a Motolla egyesületet és P. Box 
zenekart előzték meg.

Nagyon sok olyan sikeres ese-
mény volt 2015-ben a városban, 
melyekre szívesen emlékezünk 
vissza. Az olvasók a katolikus 
emlékév rendezvényeire, a 3×3-as 
U18-as kosárlabda-világbajnok-
ságra, a Debreceni Bor- és Jazz -
napokra, a betlehemes találko zó-
ra és a Főnix adventi programjai-

ra voksolhattak. Az év rendezvé-
nye a kosár labda-vb lett!

Ám a választás még nem ért 
véget ezzel: a zsűri tagjai kivá-
lasztották a kategóriagyőztesek 
közül az abszolút győztest, az év 
emberét.

Az eredményhirdetést és a 
díjátadót különleges, igazán 
illusztris környezetben, a város 
bálján tartottuk meg! Itt vehették 
át a díjat a győztesek! A zsűri ki-
adott egy különdíjat, egy fair play 
díjat is. 2015 nyarán rendkívül 
mostoha körülmények között zaj-
lottak a virágkarnevál eseményei. 
Ám a fellépők becsülettel kiálltak 
a városért, és augusztus 20-án a 
rendkívüli körülmények ellenére is 
végigvonultak a városon, előadták 
a produkcióikat, így nem maradt 
el a debreceni virágkarnevál.

A győzteseknek ezúton is 
gratulálunk, olvasóinknak pedig 
köszönjük a figyelmet, a szava-
zást, a több tízezer voksot!

Herczné Barna Éva és Hercz Vilmos (Debreceni Népi Együttes), Nagy Konrád, Láposi Terka, Herdon István és  
Becsky István (a 3x3-as U18-as kosárlabda-világbajnokság szervezőbizottságának elnöke)
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Debrecen bálját idén is a város 
önkormányzata, a Debreceni 
Egyetem, valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara rendezte közösen a Kölcsey 
Központban. 

A január 16-án tartott rendez-
vényhez ezúttal is kapcsolódott 
jótékonysági kezdeményezés: a 
bál bevételét a kárpátaljai Salánk 
község óvodájának bővítésére 
ajánlották fel a szervezők. Rekord-
nak számító összeg gyűlt össze 
ebben az esztendőben: 11 millió 
forintot utalhatott át ugyanis 
Debrecen a kárpátaljai magyar 
kistelepülésnek.

A bál keretében adták át a 
Debrecen Televízió és a Dehir.hu
választásának díjait (részletes 
cikkünket erről a 14. oldalon ol-
vashatják). Itt, a bálon hirdették ki 
a Debrecen Város Bora, 2016 el-
nevezésű borverseny eredményét 
is: a zsűri döntése szerint Szőke 
Mátyás és Zoltán 2013-as évjá-
ratú Paskomi  Chardonnay-ja lett 
a város fehérbora, míg vörösbor-
kategóriában a Bolyki Pincészet 
és Szőlőbirtok szintén 2013-as 
évjáratú Cabernet Franc-ja lett a 
győztes. A város borai a Debre-
ceni Páros Kolbász Kódexét aláíró 
vendéglátóhelyek italkínálatában 
fognak szerepelni.

Városi bál 
a jótékonyság 
jegyében



O brnóban néPszerűsítették debreCent. A hungarikummá nyilvánított debreceni páros kolbásszal is találkozhattak az 
érdeklődők január 14. és 17. között a Brnóban zajló Go-Regiontour regionális turisztikai lehetőségek nemzetközi vásárán. Az itteni megjelenéssel 
Debrecen turisztikai célpontként való népszerűsítése volt a cél, és ennek jegyében folytatott megbeszélést Papp László polgármester Petr Vokrállal, 
a cseh város polgármesterével. Felkereste a debreceni standot és találkozott Papp Lászlóval Milan Štěch, a Cseh Szenátus elnöke és Klára Dostálová 
területfejlesztési miniszterhelyettes, valamint látogatást tett a standon Anna Matoušková kulturális miniszterhelyettes is.

A gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel óvodába. A felvétel jelentkezés alapján 
történik; ehhez jelentkezési lapot bármelyik önkor-
mányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, 
vagy le lehet tölteni a www.debrecen.hu oldalról. 

A lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 ön-
kormányzati fenntartású óvoda közül. (Lehet nem 
körzetest is!) A körzetjegyzék megtekinthető bárme-
lyik óvodában. A kitöltött jelentkezési lapot az első 
helyen megjelölt intézményben kell leadni február 
19-éig. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a 
választott óvoda körzetes, nem  körzetes, vagy nem 
körzetes, de munkahelyhez közeli intézmény.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába 
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről az óvoda 
vezetője dönt, legkésőbb március 21-éig. Férő-
hely hiánya esetén a szülő által meg nem jelölt 
óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal 
a szülő egyetért! Az áprilisi beiratkozáskor a szülő 
már a felvételről szóló értesítés birtokában íratja 
be gyermekét a felvételt biztosító óvodába.

O jelöléseket várnak. debrecen közgyűlése – a 
hagyományokhoz híven – április 11., a város napja alkal-
mából díszpolgári címet, pro Urbe-, mecénás- és sajtódíjat 
adományoz.

az adományozásra javaslatot tehetnek a város pol-
gármesterénél: az önkormányzat képviselői, bizottságai, 
debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában 
részesített polgárai, a város közigazgatási területén 
működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos 
intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továb-
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bá korábban és a javaslattétel időpontjában is debrecenben 
lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok. 

a javaslatok beérkezésének határideje: február 11.
a javaslattételhez kötelezően szükséges formanyomtat-

vány a régi városháza (piac utca 20.) portáin, a polgármes-
teri Hivatal szervezési Osztályán (piac u. 20., i. emelet, 49-es 
iroda), valamint az új városháza (kálvin tér 11. szám) lift 
előtti portaszolgálatánál szerezhető be, illetve letölthető a 
www.debrecen.hu honlapról is, ahol az eddigi kitüntetettek 
névsora is megtekinthető.

A beiratkozás időpontja: április 27–28., pótbeirat-
kozás: május 10.

Bővebb információ: www.debrecen.hu

Óvodás lesz a gyerek!

A köznevelési törvény alapján a gyermeknek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyermekekre vonatkozik, 
akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak 
óvodába. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben 
az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, s ez  
akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is büntethető!
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O DeBreceN BeNyúJtJA pályázAtát  
a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre.  
A magyar kultúra napjának reggelén je len tet te 
be ezt Papp László polgármester, Kósa Lajos, 
Halász János és Pósán László országgyűlési 
képviselő, valamint Komolay Szabolcs alpol-
gármester a Modemben tartott közös tájékoz-
tatóján.

A város már meglévő kulturális terei jó ala-
pot adnak a pályázathoz – mondta Papp László 
polgármester, hozzátéve, hogy természetesen 
fejlesztésekre is szükség van. Erre példaként a 
Csokonai Színház felújítását említette, illetve 
azt, hogy a kormánnyal elvi megállapodás van 
a Latinovits Színház befejezésére. Papp László 
azt is közölte, hamarosan szakmai előkészítő 
bizottság alakul a pályázat részletes kidolgo-
zására. 

A polgármester szólt arról is, hogy az utóbbi 
időben jelentősen fejlődött a város közlekedési 

O A KultúrA üNNepe. A magyar kultúra napján, 
január 22-én ünnepi estet rendezett Debrecen 
városa a Csokonai Színházban, ahol Papp László 
polgármester mondott köszöntőt. „Kicsi az a szelete 
nemzeti kultúránknak, amely valamilyen módon ne 
kötődne Debrecenhez...” – mondta a polgármester, 
emlékeztetve arra, hogy Kölcsey Ferenc, a Himnusz 
írója is a Református Kollégium diákja volt. (Csakúgy, 
mint a magyar irodalom számos kiemelkedő alakja.)

Az est díjak átadásával folytatódott. A Debrecen 
Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma posztumusz 
Debrecen Kultúrájáért Díjat adományozott  Julow 

Viktor egyetemi tanár, irodalomtörténész, műfordí-
tó részére. Debrecen Kultúrájáért Díjban részesült 
Mohos Nagy Éva operaénekes, a Csokonai Színház 
örökös tagja, valamint Aczél Géza költő, műfordító, 
irodalomtörténész, az Alföld folyóirat főszerkesztője.

Hét pályázó kapott alkotói ösztöndíjat: Áfra 
János szerkesztő, költő, PhD-hallgató; Gellén Sára 
tervezőgrafikus; Lapis József szerkesztő, kritikus, 
irodalmár; Láng Eszter képzőművész, művészeti író; 
Nyul Imre nyugdíjas pedagógus; Váradi Judit zon-
goraművész és Puskás Levente szaxofonművész, 
valamint Vitéz Ferenc egyetemi oktató, irodalmár.

Képünkön: Imre László (Debrecen Kultúrájáért Alapítvány), Lapis József, Váradi Judit, Vitéz Ferenc, Mohos Nagy Éva, Nyul Imre, Aczél Géza, 
Áfra János, Láng Eszter, Debreczeni Attila (aki Julow Viktor posztumusz díját vette át), Gellén Sára és Papp László polgármester

infrastruktúrája is. Debrecen sokkal könnyebben 
elérhető, mint 12 évvel ezelőtt, hiszen Európa 
számos nagyvárosával van ma már légi össze-
köttetése, s ez nagyon fontos, „amikor szándék 
és cél az, hogy megmutassuk magunkat Euró-
pának, megmutassuk magunkat a világnak”.
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O ÉlmÉNyeK A KölcseyBeN. 
Rajzpályázatot hirdet a Főnix 
Rendezvényszervező: egy-egy 
Kölcsey Központban szerzett 
„legjobb élményt” lehet megraj-
zolni értékes nyereményekért.

Az alkotás szabadon választott 
technikával (ceruza, filc, vízfesték, 
zsírkréta, ragasztás stb.) készülhet, 
A/4-es formában. Külön versenyez-
nek az óvodások, az alsó és a felső 
tagozatos általános iskolások, ill. a 
14 év felettiek.  

A rajzoknak címet is kell adni, hogy 
kiderüljön, melyik rendezvény 
volt a kedvenc! Pályázónként egy 
alkotás küldhető be február 10-éig, 
postai úton vagy személyesen, 
a Kölcsey Központba (Hunyadi 
utca 1–3.), lezárt borítékban, a mű 
hátoldalán feltüntetve a pályázó 
nevét, korcsoportját, születési 
dátumát, az értesítendő személy 
nevét és telefonszámát. Ered-
ményhirdetés: február 28., 10 óra, 
Kölcsey Központ, körfolyosó.

MEGVALÓSULT A STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ  
INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A DEBRECENI KENÉZY KÓRHÁZBAN

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet a Társadalmi 
 Infra struktúra Operatív Program „Struktúraváltást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című, 
TIOP-2.2.4-09/1 jelű pályázatán 2.577.104.617 Forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el 90%-os intenzitás mellett.

A működési hatékonyság fejlesztése érdekében a Kenézy Gyula Kórház 
és Rendelőintézet területén felújításra, korszerűsítésre került sor a Köz-
ponti Radiológia Diagnosztika, Központi Aneszteziológiai és Intenzívte-
rápiás Osztály, valamint a Központi Sterilizáló területén. A teljes belső 
felújítás mellett a Kórház diagnosztikai, gyógyászati és terápiás mű-
szereinek infrastrukturális fejlesztése révén megújult az egészségügyi 
műszerpark is. A beruházást IT fejlesztések egészítették ki: Vállalat Irá-
nyítási Rendszer és betegirányításhoz kapcsolódó Software és Hardware 
infrastruktúra került fejlesztésre, bővítésre.

A pályázat fontos mérföldköve a három osztály területén sikeresen 
lebonyolított teljes belső felújítás, korszerűsítés volt (bontási-helyreál-
lítási munkák, burkolatok cseréje, nyílászárók, szigetelés, gépészeti és 
elektromos munkák stb.) több mint 2500 m2 épületrészen.

Az osztályok rekonstrukciója mellett az orvosi gép-műszerek korsze-
rűsítését is vállalta a Kórház. A Radiológia Osztályon a diagnosztikai esz-

közparkban végrehajtott minőségi csere 
mellett a régi DSA és CT berendezéseket is 
újakra cserélték, ami gyorsabb, pontosabb képalko-
tást, kivizsgálást tesz lehetővé, csökkenti a várólistákat, és a betegeket 
érő vizsgálati terhelést. Megújult továbbá a Központi Intenzívterápiás 
Osztály is, ahol a részleg infrastruktúrájának és gép-műszereinek, bú-
torainak korszerűsítése ment végbe, valamint a digitális lázlap-rendszer 
kiépítése is a pályázat segítségével vált lehetővé. Az Intézmény így ma-
gasabb szintű, az osztályra érvényes szakmai elvárásokat kielégítő ellá-
tást tud biztosítani. A Központi Sterilizáló részlegen steril gépek, moso-
gatók, vízlágyító, és gőzgenerátor berendezések kerültek beszerelésre, 
ami rövidebb átfutási időket tesz lehetővé a fertőtlenítéseknél, hozzá-
járulva ezzel a műtők kihasználtságának javításához, illetve a kórházi 
diagnosztika és szakrendelések teljesítményeinek optimalizálásához.

A projekt révén egy 21. századi szolgáltató szemléletű komplex 
kórházi infrastruktúra valósult meg. Ennek következtében fejlődnek a 
szűrési, diagnosztikai és intenzív ellátási tevékenységek, hozzájárulva a 
betegirányítás modernizálásához. A pályázat társadalmi hatása, hogy az 
ellátási területen élő lakosság egészségben eltöltött életéveinek száma 
és élethossza növekedjen, valamint a népegészségügyi problémák idő-
ben, célzottan kerüljenek feltárásra.

O mAsKAráDÉ. Az ORT-IKI, a Szeredás és a Vojtina-társulat csepű-
rágói olyan csinnadrattát csapnak február 16-17-18-án 10 és 14 óra 
között, hogy a Tél fejvesztve menekül majd a cívisvárosból. A progra-
mot a városi sokadalom vonulása zárja: február 19-én 16 órakor indul 
a menet a városházától a Kossuth térig, ahol Konc Király és Cibere 
Vajda – a bőség és a böjt urai – megvívnak egymással.
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O mese. Az űrről mesél kü-
lönleges kerámialényekkel és 
rajzokkal benépesített, Mese című 
tárlatán a miskolci Radics Márta, 
aki korábban Svédországban élt 
és alkotott. Alkotásai egyrészt 
az ismeretlenre asszociálnak, 
másrészt ismerős, színes lények 
kavalkádjának adnak otthont.  
A kerámiaszobrok különböző 
méretben, más-más fantázialé-
nyeket ábrázolnak. A néha félel-
metesnek tűnő arcok mögött nem 
rosszakarat, inkább titokzatosság, 
kíváncsiság és humor rejlik. 

Radics Márta tárlata febru-
ár 29-éig látható a Medgyessy 
Ferenc Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola M-Art 
Galériájában 
(Angyalföld 
tér 7.).
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Programok            időrendben
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Február 4–10.
Magyar filmszüret az Apolló moziban.  
Részletes program lapunk 31. oldalán.

O Február 4., csütörtök, 16 óra
Metszés, előkészületek a tavaszi munká-
hoz.  Előadás a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 4., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac – Homokkerti K. Ház.

O Február 4., csütörtök, 17 óra
Mindennapi álarcok. Önismeret, mint lehe-
tőség, a mindennapok kavalkádjában. Hőgye 
Zsuzsanna kineziológus előadása a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 4., csütörtök, 17 óra
Az ősgondolkodás kézlenyomatai: a szim-
bólumok, mint a világ megismerésének 
és megértésének eszközei. Incze László 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Február 4., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A magyar Faust. Lendvay-b.

O Február 5., péntek 
Református jótékonysági bál a Tiszántúli 
Ref. Egyházkerület szervezésében, a Kölcsey 
Központban.

O Február 5., péntek
Szakmára hangolva. Pályaválasztási kiállítás 
az Ifjúsági Házban.

O Február 5., péntek, 10 óra
Kultúrházak éjjel-nappal. Karneváli kuc-
kó. Farsangi játszóház az Újkerti K. Házban.
 
O Február 5., péntek, 10 óra
Játszóházi foglalkozás óvodásoknak a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Február 5., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 5., péntek, 14 óra
Farsang a nagyvilágban. Kézműves játszóház 
általános iskolásoknak a Nagymacsi K. Házban.

O Február 5., péntek, 14 óra
Kultúrházak éjjel-nappal. Maskarás tea-
délután. Zene, tánc, tombola, szórakozás az 
anzX Zenekarral az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 5., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré. Farsangi táncház és busó-
álarc-készítés a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 5., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Február 5., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: A magyar Faust. Téri-b.

O Február 6., szombat, 10 óra
Cerkatúra. Hétvégi múzeumpedagógiai fog-
lalkozás a Modemben.

O Február 6., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: színes papírcsodák az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Február 6., szombat, 13 óra
Farsangi délután a Józsai Fiókkönyvtárban. 
Álarcok készítése, társasjátékok, télűzés.

O Február 6., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Február 6., szombat, 15 óra
Rácz Patrik fotóművész kiállítása az Élet-
tudományi Galériában.

O Február 6., szombat, 15 óra
Motolla-farsang a Homokkerti K. Házban. 

O Február 6., szombatm 15 óra
Farsangi kézműves játszóház a Józsai Kö-
zösségi Házban. 17.30-tól kiszebábégetés,  
18 órától jelmezes farsangi mulatság.

O Február 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 6., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: A magyar Faust. Latinovits-b.

O Február 7–14.
Természetbarát hét a Belvárosi K. Házban.

O Február 7., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Családi 
előadás. Jancsi és Juliska. Kamarajáték.

O Február 7., vasárnap, 11 óra
Debreceni Alkotó Művészek (DAK) kiállí-
tása az Elméleti Galériában.

O Február 7., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Február 7., vasárnap, 20 óra
Super Bowl-este (az Amerikai Kuckóval közös 
szervezésben) a Víztoronyban.

O Február 8., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Február 8., hétfő, 14 óra
Egyveleg az elmúlt hónapok műsoraiból. 
A DMK Alföld Gyermek- és Főnix Diákszínpadá-
nak előadása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 8., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Made in Hungária. Ady-b.

O Február 8., hétfő, 19 óra
Víg Kamara Színház: Az ajtó. Soós Imre-bérlet.

O Február 9., kedd
Szabó Dániel kiállítása az Ifjúsági Házban.

O Február 9., kedd 
Párbeszéd-est az Ifjúsági Házban.

O Február 9., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Jancsi 
és Juliska, 14 óra: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás. 

O Február 9., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Február 9., kedd, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 9., kedd, 14 óra
Idősek farsangja a Csapókerti K. Házban.

O Február 9., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

Farsangi programok sokasága várja 
a kicsiket és nagyokat



2222

O Február 10., szerda
Baba-mama klub az Ifjúsági Házban.

O Február 10., szerda
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 10., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Február 10., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 10., szerda, 13.30
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 10., szerda, 14 óra
Farsangi álarcok készítése a Homokkerti K. 
Házban. Kézműves műhely nyugdíjasoknak.

O Február 10., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. B. ea.

O Február 10., szerda, 14.45
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 10., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 10., szerda, 16.30
Egy kiállítás képei. Mesterművek a Déri Mú-
zeum régi képtárában. A tárlatot bemutatja: 
Fodor Éva Irén művészettörténész.

O Február 10., szerda, 17 óra
A Benedek Elek Fiókkönyvtár Versbarát 
Körének összejövetele a Benedek Elek Könyv-
tárban.

O Február 10., szerda, 19 óra
Víg Kamara Színház: Szabó Magda: Az ajtó. 
Németh László-bérlet.

O Február 11.–március 10.
Kismacsi retró. Múltidéző tárgyak kiállítása a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Február 11., csütörtök, 8.30
Szép magyar beszéd verseny az Újkerti K. 
Házban.

O Február 11., csütörtök, 9.30, 11és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Február 11., csütörtök, 10 és 14 óra
Szabó Lőrincz: Mátyás király tréfái. Szín-
házi előadás a VOKE Egyetértés és Művelődési 
Központban.

O Február 11., csütörtök, 13 óra
Múltidéző farsangi délután a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Február 11., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. B. ea.

O Február 11., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció. A bűntudattól az elfoga-
dásig.  Kovács Tiborné és Dankó Ferenc lelki 
gondozók előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Február 11., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti K. Házban.

O Február 11., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara Színház: Az ajtó. Mensáros-bérlet.

O Február 11–12.
Angolos szerelem. Valentin-napi 
foglalkozások 10–18 éves, angolt tanuló iskolai 
csoportok számára irodalmi kvízzel, országis-
mereti és nyelvi játékokkal a Méliuszban.

O Február 12.–március 19.
Joseph Szabo festőművész kiállítása a 
Halköz Galériában.

O Február 12., péntek, 8.30 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

Szaunaprogramokat kínál az 
Aquaticum Termálfürdő – több 
ízben is – az elkövetkező hetekben

O Február 9., kedd, 17 óra
Baráth Pál festőművész Európa című kiál-
lítását megnyitja Dusa Lajos költő a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Február 9., kedd, 19 óra
Horváth Á. Stúdió: Csokonai-történetek, 5. 
Csokonai-szalon-bérlet.

O Február 9., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az ajtó. Honthy-bérlet.

O Február 9., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen Hangversenyso-
rozat. A DE Zeneművészeti Kar tanárainak 
hangversenye a kar Liszt-termében.

O Február 9., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungária. Erkel-b.

O Február 10–26-ig
A Maticska Jenő alkotó- és képzőművé-
szeti kör kiállítása az Újkerti K. Házban.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Fűszer-Csemege: zenés program a Víztoronyban február 19-én az elektronikus 
zene kedvelőinek

O Február 12., péntek, 9 óra
Kertbarátköri vezetőségek téli népfőis-
kolai képzése az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 12., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 12., péntek, 14 óra
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 12., péntek, 14 óra
Téltemetés, tánctanítás és táncház a Csapóker-
ti Közösségi Házban.

O Február 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Február 12., péntek, 17 óra
Pinczehelyi Sándor képzőművész tárlat-
vezetése az Újratervezésen a Modemben.

O Február 12., péntek, 17.30
Péntek esti tanyázó a Józsai Köz. Házban.

O Február 13., szombat
Családi délután, játszóház, táncház – Ifiház.

O Február 13., szombat
Agóra-szülinap az Agórában.

O Február 13., szombat
Hortobágyi sasnap a Hortobágyi Nemzeti 
Park szervezésében. Jelentkezés: turizmus@
hnp.hu;  Tel.: 52/589-000, +36 70/330-3311

O Február 13., szombat, 8 óra
Géniusz-kupa. Gyermek-sakkverseny az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Február 13., szombat, 9 óra
,,Farsang farka”  művészetterápiás nap a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 13., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Február 13., szombat, 15 óra
Farsangi mulatság, jelmez- és fánkverseny 
az Ondódi Közösségi Házban.

O Február 13., szombat, 15.30
DVSC-Teva–Vasas bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Február 13., szombat, 17 óra
Debrecen–FTC férfi bajnoki vízilabda-
mérkőzés a Debreceni Sportuszodában.

O Február 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 13., szombat, 19 óra
Valentin-napi tripla éjszakai fürdőzés: 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, Aquaticum 
Termálfürdő, Aquaticum Szaunavilág.

O Február 14., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Családi előadás.

O Február 14., vasárnap, 10 óra
Bálint-napi családi nap a Déri Múzeumban.

O Február 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Február 14., vasárnap, 19 óra
A DESZ bemutatja: Formanek Csaba: 
Factura Lamiaceae (monodráma) a Vízto-
ronyban.

O Február 15., hétfő, 10.45
A Hangbújócska-zenebölcsi farsangi foglal-
kozása a Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 15., hétfő, 13.30
Breki, a békakirályfi. Színes, magyarul be-
szélő, amerikai családi animációs film a Delta 
moziban.

O Február 15., hétfő, 14 óra
Farsangi jelmezes bál a Belvárosi K. Házban.

O Február 15., hétfő, 18 óra
DebTech MeetUp a Víztoronyban.

O Február 15., hétfő, 19 óra
Illúzió – Bereczki Zoltán Valentin-napi 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Február 16–19.
XV. Debreceni Maskarádé a Vojtina Bábszín-
házban és a Kossuth téren.

O Február 16–28.
Programok a digitális planetáriumban az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Február 16., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. B. ea.

O Február 16., kedd, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 16., kedd, 17.30 óra
Irodalmi Kávéház. Szénási Miklóssal 
beszélget Sugárhajtású nosztalgia című verses-
kötetéről Herczeg Ákos irodalomtörténész a 
Méliusz Könyvtárban.

O Február 16., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 16., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 17., szerda
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 17., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé.  Bérletes ea.

O Február 17., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 17., szerda, 13.30
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 17., szerda, 13.30
Breki, a békakirályfi a Delta moziban. 
Színes, magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 88 perc, 2014.

O Február 17., szerda, 14 óra
A nagyböjt a magyar néphagyomány-
ban. A beszélgetést Gyöngy Péter, a Motolla 
Egyesület elnöke vezeti  a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Február 17., szerda, 14.45
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 17., szerda, 16 óra
Mentál filmklub szakközépiskolásoknak  
a Delta moziban. Kölykök (Kids) amerikai film.
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O Február 10., szerda
Baba-mama klub az Ifjúsági Házban.

O Február 10., szerda
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 10., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Február 10., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 10., szerda, 13.30
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 10., szerda, 14 óra
Farsangi álarcok készítése a Homokkerti K. 
Házban. Kézműves műhely nyugdíjasoknak.

O Február 10., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. B. ea.

O Február 10., szerda, 14.45
Hang – játék – zene. Ismeretterjesztő 
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Február 10., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 10., szerda, 16.30
Egy kiállítás képei. Mesterművek a Déri Mú-
zeum régi képtárában. A tárlatot bemutatja: 
Fodor Éva Irén művészettörténész.

O Február 10., szerda, 17 óra
A Benedek Elek Fiókkönyvtár Versbarát 
Körének összejövetele a Benedek Elek Könyv-
tárban.

O Február 10., szerda, 19 óra
Víg Kamara Színház: Szabó Magda: Az ajtó. 
Németh László-bérlet.

O Február 11.–március 10.
Kismacsi retró. Múltidéző tárgyak kiállítása a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Február 11., csütörtök, 8.30
Szép magyar beszéd verseny az Újkerti K. 
Házban.

O Február 11., csütörtök, 9.30, 11és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Február 11., csütörtök, 10 és 14 óra
Szabó Lőrincz: Mátyás király tréfái. Szín-
házi előadás a VOKE Egyetértés és Művelődési 
Központban.

O Február 11., csütörtök, 13 óra
Múltidéző farsangi délután a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Február 11., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. B. ea.

O Február 11., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció. A bűntudattól az elfoga-
dásig.  Kovács Tiborné és Dankó Ferenc lelki 
gondozók előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Február 11., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti K. Házban.

O Február 11., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara Színház: Az ajtó. Mensáros-bérlet.

O Február 11–12.
Angolos szerelem. Valentin-napi 
foglalkozások 10–18 éves, angolt tanuló iskolai 
csoportok számára irodalmi kvízzel, országis-
mereti és nyelvi játékokkal a Méliuszban.

O Február 12.–március 19.
Joseph Szabo festőművész kiállítása a 
Halköz Galériában.

O Február 12., péntek, 8.30 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

Szaunaprogramokat kínál az 
Aquaticum Termálfürdő – több 
ízben is – az elkövetkező hetekben

O Február 9., kedd, 17 óra
Baráth Pál festőművész Európa című kiál-
lítását megnyitja Dusa Lajos költő a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Február 9., kedd, 19 óra
Horváth Á. Stúdió: Csokonai-történetek, 5. 
Csokonai-szalon-bérlet.

O Február 9., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az ajtó. Honthy-bérlet.

O Február 9., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen Hangversenyso-
rozat. A DE Zeneművészeti Kar tanárainak 
hangversenye a kar Liszt-termében.

O Február 9., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungária. Erkel-b.

O Február 10–26-ig
A Maticska Jenő alkotó- és képzőművé-
szeti kör kiállítása az Újkerti K. Házban.

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



O Február 18., csütörtök, 17 óra
A kő istenné válása, mint az élet eredője: 
Teremtéstörténeti és eredetmitológiai 
szimbólumok. Incze László előadása a 
Méliusz Könyvtárban. 

O Február 18., csütörtök, 18 óra
Világzenei körkép: Debreceni Dixieland 
Jazz Band a Víztoronyban.

O Február 18., csütörtök, 19 óra
Dumajam: Aranyosi, Badár, KAP a Lovar-
dában.

O Február 18., csütörtök, 19 óra
Horváth Á. Stúdió: Shirley Valentine. Bsz. 

O Február 19., péntek
Lukács Gábor festőművész ,,60 év pácban” 
című kiállítása a Kölcsey Központban.

O Február 19., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 19., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 19., péntek, 16 óra
A méhészeti szezon egy éve. Ismeretter-
jesztő előadás a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 19., péntek, 16 óra
Vojtina Bábszínház: Városi Maskarádé. Hely-
szín: Kossuth tér.

O Február 19., péntek, 18 óra
DVSC-TVP–Érd bajnoki női kézilabda-mér-
kőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Február 19., péntek, 18 óra
Házasság hete: Interaktív foglalkozás pá-
roknak a Nagyerdei Ref. Egyházközségben.

O Február 19., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Shakespeare: Rómeó és 
Júlia. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet. Bemutató.

O Február 19., péntek, 19 óra
Horváth Á. Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O Február 19., péntek, 21 óra
Fűszer-Csemege a Víztoronyban.

O Február 20., szombat
Zsuzsanna-napi télbúcsúztató a Zsuzsi 
Erdei Vasút szervezésében.

O Február 20., szombat 
Farsang az állatkertben.

O Február 20., szombat, 9 óra
Házasság hete: Párhuzamosan: külön az 
ifjúságnak és az elváltaknak – a Nagyerdei 
Református Egyházközségben.

O Február 20., szombat, 10 óra
Itt a farsang, áll a bál! – rendezvény a 
Malomparkban.

O Február 20., szombat, 10 óra
Cerkatúra. Németh Erika szobrászművész 
múzeumped. foglalkozása a Modemben.

O Február 20., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Begolyóztál? Játékos 
foglalkozássorozat az Agórában.

O Február 20., szombat, 14 óra
Japán fametszetek története a Modemben. 

O Február 20., szombat, 14 óra
A Csokonai-karikatúrapályázat eredmény-
hirdetése a Debreceni Irodalom Házában.

O Február 20., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Aquaticum Élményfürdőben.

O Február 20., szombat, 15 óra
Kézműves klub az Ondódi Közösségi Házban.

O Február 20., szombat, 15 óra
Házasság hete: Előadás, majd teaház a 
Nagyerdei Református Egyházközségben.
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O Február 17., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 17., szerda, 17 óra
A Debreceni Első Takarékpénztár sze-
cessziós székháza.  Papp József helytörté-
net-kutató előadása az Agóra Tudományos 
Élményközpontban. 

O Február 17., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Február 17., szerda, 17 óra
Félévnyitó CAMPUS-party: Horváth Ta-
más & Raul a HALL-ban.

O Február 18–21.
Házasság hete a Nagyerdei Református Egy-
házközségben.

O Február 18., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. B. ea.

O Február 18., csütörtök, 15 óra
Füles születésnapja. A DMK Alföld Gyer-
mekszínpad és a Főnix Diákszínpad előadása a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 18., csütörtök, 16 óra
Gencsi Zoltán előadása a hortobágyi 
Kilenclyukú hídról a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Február 18., csütörtök, 16.30
A fény-KÉP Fotóművészek szövetsége 
Senior klub kiállítása a Méliusz Könyvtár-
ban. Megnyitja Módos Gábor fotóművész.

O Február 18., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.

O Február 18., csütörtök, 17 óra
Házasság hete: Beszélgetés a házasságról 
– filmrészletek segítségével – a Nagyerdei 
Református Egyházközségben.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 
Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!
Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?
Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735

Erdei Delikátesz szaküzletünkben  
magyar vadhúsok, vadételek alapanyagainak, 
fűszereinek óriási kínálatával  
várjuk kedves vásárlóinkat!

Közvetlenül a termelőtől, kézműves  
termékeket is árusítunk.

Erdei Delikátesz 
Debrecen, Szent Anna – Batthyány u. sarok

Nyitva tartás: 
H: zárva · K–P: 10–18 óráig · Szo: 9–13 óráig



25

VIRÁGOT ALGERNONNAK. A budapesti Játékszín előadását február 26-án lát-
hatják a nézők a Kölcsey Központban. A főbb szerepekben: Szervét Tibor, Lévay 
Viktória, Benedek Miklós, Nagy Sándor, Zsurzs Kati és Szőlőskei Tímea.

O Február 13., szombat, 15.30
DVSC-Teva–Paksi FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Február 20., szombat, 17 óra 
Debrecen–Honvéd férfi bajnoki vízilab-
da-mérkőzés a Debreceni Sportuszodábam.

O Február 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Február 20., szombat, 19 óra
Farsangi bál  a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 20., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz. 

O Február 20., szombat, 19 óra
Csokonai Színház:  Rómeó és Júlia. 
Thuróczy Gyula-bérlet.

O Február 20., szombat, 20 óra
Tavaszváró maszkabál. Zenés-táncos mu-
latság a Kismacsi Közösségi Házban.

O Február 21., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszekrény 
boszorkánya. Bemutató családi előadás.

O Február 21.,vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Február 21., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Naptár. Az ismeret-
terjesztő programsorozat az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontban.

O Február 21., vasárnap, 10.30
Házasság hete: Jubiláló házaspárok kö-
szöntése az istentiszteleten a Nagyerdei 
Református Egyházközségben.

O Február 21., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 21., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: John Webster: Amalfi her-
cegnő filmvetítés. Shakespeare-bérlet.

O Február 21., vasárnap, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 22–27.
Népművészeti napok a Malomparkban.

O Február 22., hétfő, 14 óra
Biztonságunkért. Rendőrségi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 22., hétfő, 19 óra
Shaolin Warriors – The Magical Secret.  
A kínai filozófia és a mítoszok titkos világa a 
Kölcsey Központban.

O Február 22., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Bérletszünet.

O Február 23., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea. A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.

O Február 23., kedd, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 23., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Február 23., kedd, 17 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör gye-
rekeknek. Déri Frigyes hagyatékának távol-
keleti kincseihez kapcsolódóan, a Modemben.
 
O Február 23., kedd, 19 óra
Vámos Miklós és Karácsony János zenés 
estje: Beatles és MI a Lovardában.

O Február 23., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Lontay-b.

O Február 23., kedd, 20 óra
KULTerdő – olvasásnépszerűsítő kortárs iro-
dalmi programsorozat a Víztoronyban.

O Február 24., szerda
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 24., szerda
Iskolai amatőr zenekarok az Ifiházban.

O Február 24., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Február 24., szerda, 12 óra
Farsangi batyus bál a Belvárosi K. Házban.

O Február 24., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 24., szerda, 14 óra
Nyugdíjas farsangi mulatság a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 24., szerda, 16.30 óra
„... kinek isten a harci erényt nyújtotta sa-
játul...” A fegyvertörténeti kiállítást bemutatja 
Kovács József Dénes muzeológus – Déri Múzeum.

O Február 24., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 24., szerda, 18 óra
Smart City MeetUp a Víztoronyban.

O Február 24., szerda, 19 óra
Debrecen–PVSK férfi bajnoki vízilabda-
mérkőzés a Debreceni Sportuszodábam.

O Február 24., szerda, 19 óra
Hippolyt, a lakáj. A Kalocsai Színház zenés 
vígjátéka a VOKE Művelődési Központban.

O Február 24., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. 
Universitas-bérlet.

O Február 24., szerda, 22 óra
CAMPUS-party: Majka & Curtis a HALL-ban.

O Február 25.–április 1.
Keresztmetszet című kiállítás a Belvárosi 
Galériában.

O Február 25., csütörtök
Teret nyitunk – középiskolai nap az Ifjú-
sági Házban.

O Február 25., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 
Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!
Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?
Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735

Erdei Delikátesz szaküzletünkben  
magyar vadhúsok, vadételek alapanyagainak, 
fűszereinek óriási kínálatával  
várjuk kedves vásárlóinkat!

Közvetlenül a termelőtől, kézműves  
termékeket is árusítunk.

Erdei Delikátesz 
Debrecen, Szent Anna – Batthyány u. sarok

Nyitva tartás: 
H: zárva · K–P: 10–18 óráig · Szo: 9–13 óráig



O Február 26., péntek, 19 óra
Daniel Keyes: Virágot Algernonnak. Szín-
mű a 10 éves Kölcsey Központban.

O Február 26., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Téri-bérlet.

O Február 26., péntek, 20 óra
The Trousers-koncert a Víztoronyban.

O Február 27., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben. 

O Február 27., szombat, 15 óra
A Nefelejcs természetjáró kör farsangi 
rendezvénye a a Csapókerti K. Házban.

O Február 27., szombat, 15 óra
Emlékhangverseny és teremavató 
ünnepség Kammerer András és Kányási 
József tiszteletére, a DE Zeneművészeti Kar  
Liszt-termében.

O Február 27., szombat, 15 óra
Ezo-szombat az Újkerti Közösségi Házban. 

O Február 27., szombat, 15 óra
Püspökladányi képzőművészeti kör kiállí-
tása az Élettudományi Galériában.

O Február 27., szombat, 16 óra
Farsang a Nagymacsi Közösségi Házban.

O Február 27., szombat, 16 óra
Japán és csodálatok kertjei. Cséke László 
előadás a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 27, szombat, 19 óra
Találkozások. Szekeres Adrienn koncertje; 
vendég: Gáspár Laci a Kölcsey Központban.

O Február 27., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Csortos-b.

O Február 28., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban.

O Február 28., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház. Holle anyó. Családi előadás.

O Február 28., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Légy te is meteo-
rológus! Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Február 28., vasárnap, 11 óra
Mandalakiállítás az Elméleti Galériában.

O Február 28., vasárnap, 11 óra
Ma van a szülinapom! – az Alma együttes 
koncertje a 10 éves Kölcsey Központban.

O Február 28., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. A Dohnányi Kamara-
zenei Verseny résztvevőinek hangversenye a 
Kölcsey Központban.

O Február 28., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Február 29.–március 10.
Hulladékkiállítás az Ifjúsági Házban.

O Február 29-éig
A műv. központ érem-, bélyeg- és ásvány-
gyűjtő, ill. rádióamatőr köreinek kiállítá-
sa a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 29., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Február 29., hétfő, 14 óra
Baráti találkozó, a hajdúnánási nyugdíjasok 
bemutatkozása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 29., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Tóth 
Árpád-bérlet.

O Március 1., kedd
Holnapom Egyesület tanácsadása az 
Ifjúsági Házban.

O Március 1., kedd, 10 óra
Titokzatos Wales. Országismereti 
foglalkozások Wales-ről angolt tanuló 10–18 
éves tanulócsoportok számára a Méliuszban.

O Március 1., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea.

O Március 1., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 1., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.
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O Február 25., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Február 25., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció.  A haragtól a megbékü-
lésig. Kovács Tiborné és Dankó Ferenc lelki 
gondozók előadása a Méliusz  Könyvtárban.

O Február 25., csütörtök, 17 óra
Forgách András író, dramaturg, műfordító 
felolvasóestje a Modemben.

O Február 25., csütörtök, 17 óra
Szatyor t. piac a Homokkerti K. Házban.

O Február 25., csütörtök, 18 óra
Egyetemi filmklub a Víztoronyban.

O Február 25., csütörtök, 19 óra
Láttam a Holdat előttem. Berecz András 
mesemondó estje a Kölcsey Központban.

O Február 25., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Bérletszünet.

O Február 25., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara: Katonának kell menni a 
legénynek. A Hajdú Táncegyüttes előadása. 
Bérletszünet.

O Február 26., péntek
Jutalmam, hogy tehet/t/em. Szentirmai 
László kiállítása a Vojtina Bábszínházban.

O Február 26., péntek, 9 óra
Kertbarátköri vezetőségek téli népfőis-
kolai képzése a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 26., péntek, 9 óra
Szépkorúak farsangi mulatsága a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 26., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.

O Február 26., péntek, 10.30 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea.

O Február 26., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 26., péntek, 14 óra
Wass Albert felolvasó maraton az Újkerti 
K. Házban.

O Február 26., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti K. Házban.

O Február 26., péntek, 17 óra
Magyar kultúra és művészeti szakkör 
japánoknak a Modemben.

O Február 26., péntek, 17.30
Péntek esti tanyázó a Józsai K. Házban. 
Citeramuzsika, daltanulás, néptánc.

O Február 26., péntek, 18 óra
Debreceni Zenészklub – Belvárosi K. Ház.

Szekeres Adrien a 10 éves Kölcsey 
Központban lép fel február 27-én

O Március 1., kedd, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 1., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 2., szerda
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Március 2., szerda
DVSC-Teva–Nyíregyháza Spartacus Ma-
gyar Kupa-negyeddöntő labdarúgó-mérkő-
zés a Nagyerdei Stadionban.

O Március 2., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea. A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 2., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 2., szerda, 16 óra
Egy személyben – sok szemmel. Hogyan 
szerkesztődik a Nézőpont? Vendég: Vitéz Fe-
renc a Benedek Elek Könyvtárban.

O Március 2., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Március 2., szerda, 16.45
A Wass Albert-kör a Méliusz  Könyvtárban.

O Március 2., szerda, 18 óra
DVSC-TVP–Győri ETO bajnoki női kézilab-
da-mérkőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Március 2., szerda, 22 óra
CAMPUS-party: Brains a HALL-ban.

O Március 3., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 3., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. 
Bérletes előadás.

O Március 3., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 3., csütörtök, 17 óra
Ősi csillagvallás- és meteoritkultusz 
nyomai a mélyben. Az óegyiptomi szim-
bólumok eredeti jelentéstartalmának 
feltárása. Incze László előadása a Méliuszban.

O Március 3., csütörtök, 18 óra
Zenés irodalmi est Koroknai Árpáddal a 
Víztoronyban.

O Március 4–6.
XIII. Országos Dohnányi Ernő kamaraze-
ne-találkozó és -verseny a DE Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.
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O Március 4., péntek
Csillagdai ,,nyílt nap” a Fecskeház Erdei 
Iskolában. Bejelentkezés, információ: tel.: 
52/589-000 • E-mail: turizmus@hnp.hu

O Március 4., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 4., péntek, 10.30 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea.

O Március 4., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 4., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Március 4., péntek, 21 óra
Ibiza Night Party a HALL-ban.

O Március 5., szombat 
Törökvész Vitéz – bábelőadás az Ifjúsági 
Házban.

O Március 5., szombat, 10 óra
Cerkatúra. Hétvégi múzeumpedagógiai fog-
lalkozás a Modemben.

O Március 5., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Színkeverés másképp. 
Játékos foglalkozássorozat az Agórában.



O Március 1., kedd, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 1., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 2., szerda
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Március 2., szerda
DVSC-Teva–Nyíregyháza Spartacus Ma-
gyar Kupa-negyeddöntő labdarúgó-mérkő-
zés a Nagyerdei Stadionban.

O Március 2., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. B. ea. A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 2., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 2., szerda, 16 óra
Egy személyben – sok szemmel. Hogyan 
szerkesztődik a Nézőpont? Vendég: Vitéz Fe-
renc a Benedek Elek Könyvtárban.

O Március 2., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Március 2., szerda, 16.45
A Wass Albert-kör a Méliusz  Könyvtárban.

O Március 2., szerda, 18 óra
DVSC-TVP–Győri ETO bajnoki női kézilab-
da-mérkőzés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Március 2., szerda, 22 óra
CAMPUS-party: Brains a HALL-ban.

O Március 3., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 3., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. 
Bérletes előadás.

O Március 3., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 3., csütörtök, 17 óra
Ősi csillagvallás- és meteoritkultusz 
nyomai a mélyben. Az óegyiptomi szim-
bólumok eredeti jelentéstartalmának 
feltárása. Incze László előadása a Méliuszban.

O Március 3., csütörtök, 18 óra
Zenés irodalmi est Koroknai Árpáddal a 
Víztoronyban.

O Március 4–6.
XIII. Országos Dohnányi Ernő kamaraze-
ne-találkozó és -verseny a DE Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.
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O Március 4., péntek
Csillagdai ,,nyílt nap” a Fecskeház Erdei 
Iskolában. Bejelentkezés, információ: tel.: 
52/589-000 • E-mail: turizmus@hnp.hu

O Március 4., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 4., péntek, 10.30 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea.

O Március 4., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 4., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Március 4., péntek, 21 óra
Ibiza Night Party a HALL-ban.

O Március 5., szombat 
Törökvész Vitéz – bábelőadás az Ifjúsági 
Házban.

O Március 5., szombat, 10 óra
Cerkatúra. Hétvégi múzeumpedagógiai fog-
lalkozás a Modemben.

O Március 5., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Színkeverés másképp. 
Játékos foglalkozássorozat az Agórában.
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Debreceni
  Bormustra

Mamy szerepében Esztergályos Cecíliát 
láthatja a debreceni közönség
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IV. Téli Motorkiállítás és Vásár
– Malompark,február 6-áig

Keleti Éva fotográfus képei 
– Kölcsey Központ, 14-éig

Régi híres debreceni 
fotográfusok
– Csapókerti Közösségi Ház, 19-éig

Csipkecsodák 
– Józsai Közösségi Ház, 27-éig

Császár József pipagyűjteménye 
– Újkerti Közösségi Ház, 29-éig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:

Őseink hite 
– kiállítás a Szent Anna-

székesegyházban.

Álmodó magyarok 
– állandó kiállítás a Debreceni 

Irodalom Házában, a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O Március 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 5., szombat, 15.30
DVSC-Teva–Puskás Akadémia bajnoki lab-
darúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Március 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Március 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Holle anyó. Családi előadás. A kiska-
kas gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.

O Március 6., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Molekulák minden-
ütt. Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Március 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquatic Élményfür-
dőben.

O Március 7., hétfő, 9.30, 11és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 
Kamarajáték.

O Március 7., hétfő, 18 óra
DebTech MeetUp a Víztoronyban.

O Március 7., hétfő, 19 óra
Ernest Thompon: Aranytó, a Lovardában.

O Március 8., kedd
Párbeszéd-est az Ifjúsági Házban.

O Március 8., kedd 
Holnapom Egyesület előadása az Ifjúsági 
Házban.

O Március 8., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Jancsi és Juliska. Kamarajáték.

O Március 8., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Március 8., kedd, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 8., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Március 8., kedd, 17 óra
Howard Weaver kiállításának megnyitója 
a Benedek Elek Könyvtárban.

O Március 8., kedd, 19 óra
A 80 éves Sári József köszöntése. Matuz 
István hangversenye a szerző fuvolamű-
veiből a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 8., kedd, 20 óra
KULTerdő – olvasásnépszerűsítő kortárs iro-
dalmi programsorozat a Víztoronyban.

O Március 9., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Március 9., szerda, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 9., szerda, 17 óra
Az Értől az Óceánig – Ady Endre-emlékmű-
sor. Mezősi Levente és Mezősiné Katika estje a 
Benedek Elek Könyvtárban.

O Március 9., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Március 9., szerda, 19 óra
Albérlet az asztal alatt. Az Éless-Szín vígjá-
téka a VOKE Művelődési Központban.

O Március 9., szerda, 22 óra
CAMPUS Party: Náksi Attila a HALL-ban.

O Március 10., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Március 10., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 11–13.
31. Bárdos-szimpózium a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Március 11., péntek
Pilvax a házban – az Ifjúsági Házban.

O Március 11., péntek
Havrics Galéria tavaszi kiállítás a Malom-
parkban.

O Március 11., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Március 11., péntek, 13 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti K. Házban.

O Március 12–15.
Tavaszköszöntő a Hortobágyon. Tel.: 52/589-
000, 52/589-321 • E-mail: info@hnp.hu

O Március 12., szombat
Ifiház családi délután, játszóház, tánc-
ház. Gergely-nap az Ifjúsági Házban.

O Március 12., szombat
Vad Fruttik-koncert a HALL-ban.

O Március 12., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek. Déri Frigyes 
hagyatékának távol-keleti kincseihez kapcso-
lódóan, a Modemben.

O Március 12., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 12., szombat, 15.30
DVSC-Teva–Budapest Honvéd bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadion-
ban.

O Március 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Március 12., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Március 12., szombat, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 12., szombat, 20 óra
Muriel-, Antonia Vai Band-koncertek a 
Víztoronyban.

The Trousers: koncert a Víztorony-
ban február 26-án
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Az idei esztendőben is új fil-
meket készít a Debrecen Tele-
vízió – a Médiatanács Magyar 
Média Mecenatúra programjá-
nak támogatásával.

A legdélebbi magyarok című 
film Székelykevére kalauzolja a 
nézőket, és a székely-magyar 
nemzettudat, ragaszkodás szép 
példáját mutatja be. Az Al-Duna 
közelében, az ezeréves határnál 
fekvő magyar falut a Bukovi-
nából idevándorló székelyek 
alapították 1878-ban. Lakossága 
kezd elöregedni, és két nagy 
kivándorlási hullám is sújtotta 
a falut: az 1970-es, majd az 
1990-es években. A kivándorlók 
zöme Ausztráliában talált új ott-
honra, ám a Melbourne környé-
kén élő székelykeveiek kötődése 
megmaradt.

ragaszkodás. A trianoni 
békediktátum következtében az 
ország területének kétharma-
dát elcsatolták. Voltak azonban 

települések, melyek el tudták érni, 
hogy mégis Magyarországhoz 
tartozzanak. Ilyen volt Zajta és 
Vállaj is. Ez utóbbi esetében van 
egy debreceni szál is: Becsky Ti-
bor, volt önkormányzati képviselő 

nagyapja 
volt a jegyző 
az egykor a 
nagykárolyi 
járáshoz tar-
tozó faluban. 
Mint unokája 
felidézi, 
Becsky Sán-
dor rávette 
a vállajiakat, 

hogy a határmegállapító bizott-
ság helyszíni szemléje során 
állítsák azt, hogy terményeiket 
a mátészalkai és a nyírbátori 
piacokra hordják, gyermekeik pe-
dig a nyíregyházi és a debreceni 
középiskolákba járnak. E kegyes 
hazugsággal sikerült a bizottság 
tagjait meggyőzniük, így Vállaj 
Magyarországon maradt...

Új filmek a Dtv műhelyéből
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Só, kaland, 
szeretet
Az öreg király születése napján vi-
lággá zavarja legkisebbik leányát, 
mert az hízelgés helyett tiszta 
szívből mondja édesapjának, hogy 
úgy szereti őt, mint az emberek 
a sót. A leány a bujdosása során 
megismerkedik egy titokzatos 
öregemberrel és egy legénykével 
is. S hogy mire megy ki a játék? 
Kiderül a Ládafia Bábszínház és 
az Álomzug Társulás vendég-
előadásából, február 14-én. Az 
ismert magyar népmesét fából 
faragott bábokkal, régi használati 
tárgyakkal, élő játékkal, énekszó-
val, muzsikával kísérve mutatják 
be a debreceni közönségnek.

Természetbarát hetet rendez-
nek a DMK Belvárosi Közösségi 
Házában február 7. és 14. között. 
A program túrával indul és zárul, 
lesz bakancsos bál (13-án), és 
több érdekesnek ígérkező előadás 
is – ezek mindennap 17 órakor 
kezdődnek. 8-án Erdélyi Zsolt 
kerékpáros túrázó tart élmény-
beszámolót a Nagy-Magyaror-
szág határvidékét bejáró 6 ezer 
kilométeres kerékpártúrájáról. 
9-én Fábián Pál idézi fel az 

Erdőspuszták történetét, 10-én 
két „hazajáró”, Kenyeres Oszkár 
és Jakab Sándor tart élménybe-
számolót, Varga Csaba nagyvá-
radi hegymászó pedig a K2-es 
meghódításáról vetít. 11-én Fe-
renczy Gábor a Délvidékről és az 
iszlám hódításról tart előadást, 
12-én pedig Harkányi Árpád 
számol be rendhagyó kerékpáros 
nászútjáról.

Bővebb információ: 
www.hajdutura.hu

Bakancsban, két keréken

O felhívás keringőre.  
A Dél-Alföld legjelentősebb zene-
művészeti együttese, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar koncertezik 
a Kölcsey Központban február 
29-én 19.30 órától. Az együttes, 
mely szinte egész Európát bejár-
ta, és a kilencvenes években nagy 
sikerrel mutatkozott be Tajvan, 
Szingapúr és Brazília közönsége 
előtt is, három remekművel érke-
zik a cívisvárosba. Programjukban 
felhangzik Weber és H. Berlioz: 
Felhívás keringőre című opusa, 
Weber II. (Esz-dúr) klarinétver-
senye és R. Schumann I. B-dúr 
(Tavasz) szimfóniája.

Közreműködik:  Lugosi Dániel 
Ali klarinéton, vezényel: Gyüdi 
Sándor.



rómeó és júlia 
újra egymásba szeret
Ismét láthatjuk a világhírű szerelmeseket: február-
ban mutatja be Shakespeare Rómeó és Júliáját a 
Csokonai Színház. Júlia szerepében sokak kedven-
cét, Szakács Hajnalkát láthatja a közönség, míg 
Rómeót az Egynyári kaland és a Csak színház és 
más semmi sorozatokból is ismert ifjú tehetség, 
Vecsei Miklós alakítja.

– Rómeó és Júlia egyrészt tiszták, másrészt 
felnőttek, nem korrumpálta még őket az élet; ebből 
fakad ez az őrült naivitás – mondja a rendező, 
Szikszai Rémusz. – Megpróbálnak egy olyan világot 
létrehozni, ami tiszta, élhető és szeretettel teli, és 
nem foglalkoznak azzal, hogy ez a világ tele van 
gyűlölettel és haraggal. Addig próbálkoznak, amíg 
belehalnak. Igazából az a kérdésem, hogy lehetsé-
ges-e az, hogy tiszták legyünk, vagy megtisztuljunk 
egy ilyen tragédia után?

Az előadás premierje február 19-én lesz.

Filmszüret: 
mozizzunk ingyen!
A hazai filmeket ünnepelheti a debreceni közönség 
február 4. és 10. között az Apolló moziban, a Ker-
tész Mihály-teremben. 

– A Magyar Filmszüret keretében végigmust-
ráljuk az elmúlt esztendő magyar alkotásait, és a 
debreceni közönség megválasztja majd kedvencét 
is a filmfesztiválon – árulta el Fejér Tamás, a mozi 
vezetője. 

Mint megtudtuk tőle, a belépés a Filmszüret elő-
adásaira – a Saul fia című film kivételével – ingye-
nes. Regisztráció a vetítésekre nincs; helyet foglalni 
viszont  érkezési sorrendben lehet! 

Íme, ezeket a filmeket láthatjuk a debreceni 
filmszüret keretében!

O Febr. 4. 15.30 Dumapárbaj, 17.30 Parkoló
O Febr. 5. 16.15 Veszettek, 19 óra Szerdai gyerek 
(Vetítés után közönségtalálkozó a film alkotóival.)
O Febr. 6. 14 óra Mancs, 16 óra Lámpagyújtogatók, 
19 óra Engedem, hadd menjen (Vetítés után közön-
ségtalálkozó a film alkotóival.)
O Febr. 7. 14 óra Manieggs – Egy kemény tojás 
bosszúja, 16 óra Liza, a rókatündér, 18.15 Argo 2., 
20.30 A berni követ
O Febr. 8. 16.15 Anyám és más futóbolondok a 
családból, 19 óra Saul fia (belépőjegy egységesen 
760 Ft)
O Febr. 9. 15.30 Víkend, 18 óra A Lovasíjász (Vetítés 
után közönségtalálkozó a film alkotóival.)
O Febr. 10. 16 óra Az éjszakám a nappalod,  
18 óra Hajnali láz, 20.15 Félvilág
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Anyám és más futóbolondok a családból – ezt a magyar filmet is 
láthatjuk februárban

A nagyszabású rendezvénysorozathoz a DMK is csat-
lakozik. Idén a fő hangsúlyt az élőzenére helyezik, 
ráirányítva a figyelmet arra, hogy – közel 80 millió 
fős látogatottságukkal – a művelődési házak, közös-
ségi színterek a leggyakrabban felkeresett kulturális 
terek Magyarországon. 

Ennek jegyében például Nagymacson játszóház 
lesz iskolásoknak, Kismacson ovisoknak. Az Újker-
ti Közösségi Házban 10-től farsangi játszóházat 
rendeznek, 14 órától pedig maskarás teadélutánt az 
anzX zenekar közreműködésével. A Belvárosi Közös-
ségi Házban 14 órától Cuháré lesz.

Február 6-án, 15 és 21 óra között tartja far-
sangját a Motolla a Homokkerti Közösségi Házban. 
Gyimesi farsangi játékokkal, gyermektáncházzal, 
kiszeégetéssel temetik a telet – a Forgórózsa tánc-
együttes és a Sugalló zenekar közreműködésével.

Farsangi programok várják a közönséget a Józsai 
Közösségi Házban is: 15 órától játszóház, 17.30-tól 
kiszebábégetés, majd jelmezes farsangi mulatság.

A próbaképen Vecsei Miklós és Szakács Hajnalka 
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kultúrházak éjjel-nappal



Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén 
évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
röm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a 
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kertész mihály-terem
febr. 4. 19.45  Verdi: Traviata
  (élő közvetítés a londoni Royal Opera House-ból)
febr. 11–15. és 17-én 16 óra a fiú és a szörnyeteg 
 (13-án és 14-én 13.45-kor is)
febr. 11–17. 18.15, 20.30  deadpool
febr. 18–24. 16.15  saul fia 
 (20-án és 21-én 14.15-kor is)
febr. 18–24. 18.15, 20.30  deadpool
 (15-én 20.30-tól felirat nélkül)
febr. 25.–márc. 2. 16, 20.15  egyiptom istenei 2d 
 (27-én és 28-án 13.45-kor is)
febr. 25.–márc. 2. 18 óra deadpool

O soós imre-terem
febr. 4–10. 16 óra a fiú és a szörnyeteg 
 (6-án és 7-én 13.45-kor is)
febr. 4–10. 18.15  a fekete ötven árnyalata
febr. 4–10. 20.15  nagyfater elszabadul
febr. 11–17. 15.30  a lovasíjász 
 (13-án és 14-én 13.30-kor is)
febr. 11–17. 17.45  szerdai gyerek
febr. 11–17. 19.45  Creed
febr. 18–24. 15.30  norm, az északi 
 (20-án és 21-én 13.30-kor is)
febr. 18–24. 17.45, 20.15  spotlight
febr. 25.–márc. 2. 15.45  a nagy dobás
febr. 25.–márc. 2. 18.15  a zarándok – paulo Coelho legjobb története
febr. 25.–márc. 2. 20.30  ave, Cézár 
 (27-én és 28-án 13.30-kor is)

O deésy alfréd-terem
febr. 4–10. 16.15  barbie – titkos ügynökök 
 (6-án és 7-én 14.30-kor is)
febr. 4–10. 17.45  a dán lány
febr. 4–10. 20 óra  a nagy dobás
febr. 11–17. 15.30  barbie – titkos ügynökök 
 (13-án és 14-én 14 órakor is)
febr. 11–17. 17 óra  a visszatérő
febr. 11–17. 20 óra  a nagy dobás
febr. 18–24. 15.45  a milánói scala – a művészet templomai 
 (20-án és 21-én 13.45-kor is)
febr. 18–24. 17.30  Carol
febr. 18–24. 20 óra  Hogyan legyünk szinglik
febr. 25.–márc. 2. 15.30  Hókirálynő 2. 
 (27-én és 28-án 14 órakor is)
febr. 25.–márc. 2. 17 óra a visszatérő
febr. 25.–márc. 2. 20 óra  spotlight

Deadpool

Van, aki profin műveli a szingliséget, van, aki rossz 
ebben a műfajban... és van Alice. Meg Robin. Meg 
Tom, David és a többiek. New York tele van olya-
nokkal, akik kiválóan érzik magukat a bőrükben, 
és olyanokkal, akik rettentően... Van, akinek életre 
szóló szerelem kéne, van, akinek csak egy vad éjjel, 
vagy még annál is kevesebb... Randik, csalások és 
nagy szeretkezések, valamint párjukat kereső párat-
lan emberek ebben a romantikus vígjátékban.

Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, Marisa 
Tomei, Steve Carell. Elég jó lista? Nem véletlenül.  
A nagy dobás egyike azoknak a filmeknek, amiket 
nagyon vártunk. Hőse négy kívülálló, aki kiszúrta 
azt, amit a nagy bankok, a média és a kormány nem 
akart észrevenni – a gazdaság globális összeom-
lását. Bátor befektetésük a modern pénzügyi világ 
sötét bugyraiba viszi őket, ahol meg kell kérdőjelez-
niük mindenkit és mindent. Adam McKay filmje – a 
jelölések alapján – jókora díjesőre számíthat!

Itt az új szuperhős-film! Wade Wilson (Ryan 
Reynolds) a különleges erőknél szolgált, azután 
zsoldos lett. Egy furcsa kísérlet eredményeképpen 
a szervezete meghökkentő képességekre tett szert: 
hihetetlenül gyorsan meggyógyul, bármi baj éri. 
Ráadásul őrült, gonosz humora is van – és nem fél 
használni. A szupererős ember, aki a valóságból át-
lépett a hősök birodalmába, most bosszút akar állni 
azon, aki egykor majdnem tönkretette őt.

Hogyan legyünk szinglik?

A nagy dobás

Moziműsor
Filmek az Apollóban

februári filmkavalkád
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tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket február 24-éig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből, a  

650 év, 650 másodperc  
című alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes meg-
fejtését beküldő szerencsés olvasóink:

Dobosné Rácz Éva (Mészöly Géza utca) 
Hajduné Szemerányi Mária (Péterfia u.)



Rómeó és Júlia
Premierre készül a Csokonai színház

Házasság Hete
a nagyerdei református egyházközségben

2016.
feb. 4. –
márc. 10.

az év embeRe 2015

Herdon István,  

a Xanga elnök-vezérigazgatója

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2016. február 4. – 
március 10.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: Debrecen városi televízió kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: szénási miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: Kocsis István
 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: Alföldi Nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: lapcenter kft.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Fotó: Fejes Márton
O hajDú-bihari alkotó peDagógusok 
munkáiból nyílik tárlat február 11-én a Kós Károly 
Művészeti Szakközépiskol Varjúvár Galériájában. 
A tárlatot Pappné Gyulai Katalin, a KLIK debreceni 
tankerületének igazgatója nyitja meg. A kiállítás 
március 14-éig látogatható, naponta 10 és 18 óra 
között.

O henciDáról európába. Tóth Sándor művész-
tanár alkotásaiból február 16-án 11.45-kor nyílik 
kiállítás az immár tizenkét éves Dóczy Galériában. 

O hangulat-gyakorlat – mooD exercise. 
Rácz Patrik fotós kiállítását Katona Bálint nyitja 
meg február 6-án 15 órakor az Élettudományi 
Galériában. 

Impresszum

O prOgrAmOKKAl A HIDeg elleN. Az év legrövi-
debb hónapja megannyi vidám és tartalmas programot kínál idén is, 
melyek garantáltan segítenek jobb kedvre deríteni bennünket. Hogy 
a Valentin-napi és nőnapi ajándék igazi meglepetés legyen, lepje meg 
magát vagy szeretteit a Tourinform-irodában kapható ajándékutal-
vánnyal, melynek összegét az ajándékozó határozza meg, és melyet 
az ajándékozott egy éven belül szabadon használhat fel. Aki már ki is 
választotta a számára kedves programot, jegyét gyorsan, egyszerűen, 
kezelési költség nélkül megvásárolhatja – az ajándékutalvány ellené-
ben – a Tourinform-irodában. Aki viszont még tanácstalan, böngéssze 
az Irány Debrecen! web- és Facebook-oldalakat, ahol Debrecen aktuális 
programjai egy kattintással elérhetők.
További információ: Tourinform-iroda Piac u. 20., tel.: (52) 412-250, 
debrecen@tourinform.hu, www.iranydebrecen.hu
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magyar grafika. 40 művész, 40 grafika: Máté László 
gyűjteményéből válogatott alkotásokból látható tárlat a DAB-
Székházban február 25-éig, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között.
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