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Debrecen, 
gyermekszemmel
Számomra hosszú ideje, felnőttkorom óta élek 
Debrecenben, és szerettem meg a várost, színfolt-
jaival és lehetőségeivel. Apává válva, kétgyermekes 
szülőként azonban új oldalát ismertem meg:  a jól 
ismert helyszínek, parkok, épületek, járművek – de 
még a munkahelyem  és a gyermekeim szemén 
keresztül is – olyan új látni- és észrevenni valókkal 
gazdagodtak, melyek korábban láthatatlanok voltak 
számomra.

Egyszerűen részletgazdagabb, színesebb lett a 
világom, élménytelivé vált egy egyszerű bevásárlás 
vagy egy séta a kavicsos-izgalmas, végtelenül nagy 
egyetemi szökőkútnál.

Idővel, a gyermekeink növekedésével már olyan 
programokat kerestünk, melyek – az élményen 
túl – kulturális, intellektuális vagy érdeklődésüknek 
megfelelő tartalmat is adhattak a közösen eltöltött 
időszakban, és, bár tudtam, hogy sok programlehe-
tőség van a városunkban, de ezek egy részén részt 
venni már olyan személyes élményt adott családi 
szinten is, hogy gyakran ugyannyira vártam a prog-
ramokat, mint a gyermekeim.

Jó-e tehát Debrecenben gyermeknek lenni?  
Úgy gondolom, szülőként nincs jobb, mint gyermeki 
énünket gyermekeinkkel együtt megélni, és látni, 
ahogy – közös élményeink során fejlődve – hasonló-
vá, majd többé válnak, mint mi magunk vagyunk.

Nagy Tamás
pszichológus



O Mindent Éváról. Igazi sztárparádéval 
érkezik a Kölcsey Központba május 16-án ez a 
fergeteges darab. Hőse a lelkes színházrajongó, 
Eva Harrington kitartóan minden este ott várja 

kedvenc színésznőjét, Margót a művészbejá-
rónál. Egy nap szerencséje lesz, bejuthat a 
vágyott szentélybe, a nagy színpadi sztár 
öltözőjébe, és megismerheti a színház 
bennfenteseinek világát, az ünnepelt sztárt, 
a népszerű házi szerzőt, a rettegett kriti-
kust és a többieket... A Budapesti Belvárosi 
Színház előadásának szereplői: Hernádi 
Judit, Kovács Patrícia (képünkön), Egri Márta, 
Mészáros Máté, Szikszai Rémusz, Márton 
András, Bercsényi Péter, Rujder Vivien. n
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Minden idők egyik legnépszerűbb klasszikus művének tartják Carl Orff 
Carmina Burana című kantátáját. A világi élvezeteket dicsőítő, vágáns 
költők verseire komponált, a tavasz, a bor és a szerelem himnuszaként 
is ismert művet június 2-án és 3-án 19.30 órától is hallhatja a debre-
ceni közönség a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus előadásá-
ban, a Kölcsey Központban.

A Carmina Burana mellett Dubrovay László Tündérszép Ilona és 
Árgyélus királyfi meséből írt szimfonikus költeményét, valamint Vajda 
János Változatok című kompozícióját is műsorra tűzik – s ezzel a 
repertoárral garantáltan könnyed és minőségi szórakozást ígérnek a 
debreceni közönségnek. n

Szobrászat és színpad
Camille Claudel, Auguste Rodin múzsájának és szerelmének sorsa ins-
pirálta a Csokonai Színház Camille című előadását. A kivételes tehetsé-
gű szobrásznő egész létezését a mindenáron alkotni akarás határozta 
meg. Tizenkilenc évesen ismerkedett a nála több mint húsz évvel 
idősebb szobrászgéniusszal, Auguste Rodinnel, s ezzel a találkozással 
egy évtizedig tartó szerelem vette kezdetét. Katona Gábor rendező-ko-
reográfus szerint az előadás „egy túlfűtött életpálya, a mindenekfelett 
álló alkotni akarás és egy szenvedélyes szerelem története. Hogy a 
szerelem alkotás, vagy az alkotás szerelem: ez teljesen összemosó-
dott.” A szavakból és mozdulatokból megformált sorsvázlatot május-
ban több alkalommal is játsszák a Víg Kamaraszínházban.  
Az előadásban Tenki Dalmát, Varga Klárit, Mercs Jánost, Edelényi Vivi-
ent, Bot Ádámot és Bicskei Istvánt láthatják. n

Több mint 10 éve készíti fel 
hallgatóit a képző- és iparmű-
vészeti egyetemekre, főisko-
lákra a Medgyessy-gimnázium 
érettségire épülő festő szakja. 
A képzés két éve alatt a diákok 
megismerkedhetnek a külön-
féle festészeti technikákkal, a 
színelmélet alapjaival és azok 
gyakorlati alkalmazásával. Taná-
raik fontosnak tartják a kortárs 
művészeti eredményekre történő 
kitekintést, így a diákok számára 
sok-sok művészeti-kulturális ese-
ménybe, programba történő aktív 
bekapcsolódást tesznek lehetővé. 
A Vojtina Bábszínházban május 
19-én 17 órától nyíló Manna 
című tárlatukon – egy könnye-
debb válogatás keretében – az 
elmúlt tíz évben készült ételekkel, 
étkezéssel kapcsolatos nagyobb 
léptékű festményeiket láthatja a 
közönség. 

Képünkön Venter Nikolett 
Gumicukrok (2009) című munká-
jának részlete. n

Manna
Profán varázslat
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A város napján Kölcsey-ösztöndíjat  
kapott a Debreceni Fotóklub.

6

Nagy hatása volt rám édesapámnak, aki – amatőr 
fényképészként – Hajdúhadházon még aktokat is 
fotózott. Sokat lapozgattuk a Film, Színház, Muzsika 
című magazint, amiben ott voltak a kor sztárjai.  
Ez a világ nagyon vonzó volt a számomra.

nem véletlen akkor, hogy ma is nagy szerelme 
a színház?
Nagyot nem változtak velem a dolgok... Alapvetően 
hihetetlenül szerencsésen alakult az életem. Szép, 
érdekes, látványos dolgokkal foglalkozhatok, csupa 
olyasmivel, ami a nagy nyilvánosság érdeklődésére 
is számot tarthat. Az, hogy a színházban fényképez-
hetek már közel 30 éve, nagy adomány a sorstól, 
nagy lehetőség. Úgy érzem, persze, megdolgoztam 
azért, hogy ennyi ideje itt lehetek, azzal együtt, hogy 
a színház az egyik legnehezebb közeg, ami létezik. 
Nekem szerencsém van, mert a fotós egyedül dol-
gozik. Ez az előnye és a nehézsége is az én pályám-
nak. Bár jól érzem magam egyedül, de egy idő után 
pánikszerűen vágyok emberek, barátok közé menni. 
Ez a kettősség a hétköznapokban nagyon jelen van. 
A munkám magányosságot kíván, még akkor is, ha a 
fotózás különben nyilvánosság előtt történik – példá-
ul, amikor közszereplőket fényképezek. Aztán viszont 
sokszor órákon át szerkesztem, alakítom, válogatom 
a fotóimat a számítógépem előtt.

„A fotográfiának egészen jó  helye van a város életében”

Jellegzetes alakja Máthé András Deb-
recennek. Sokfelé, sokféle eseményen 
láthatjuk, ahogy kezében a fényképező-
géppel, szigorú tekintettel figyel, majd 
emeli a gépet, a vaku villan, és készül-
nek az újabb és újabb képek. Máthé 
Andrást sokféleképpen ismerhetjük: a 
Csokonai Színház fotósa, a Debrece-
ni Fotóklub vezetője, tagja a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének és a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sületének is. Akár színházi képeit, akár a 
várost megörökítő fotóit nézzük – vagy 
éppen az aktjait –, kétségtelen: csakis 
izgalmas, pontos, minőségi munkát ad 
ki a kezéből. Nem unja a fényképezést 
ma sem, pedig nem tegnap kezdte.  

Hány éve fotózik? 
1972-ben érettségiztem a Fazekas-gimnáziumban, 
s ekkor már jó ideje fotózgattam – igaz, akkoriban 
még amatőr szinten. Sok minden érdekelt, különö-
sen a filmek és a sport. Annak idején fociztam, a 
gimiben kosaraztam is, a katonaság után pedig te-
niszezni kezdtem; ezt mind a mai napig csinálom is. 

S hogy áll a tárlatokhoz? A deszka Fesztiválon 
álomkergetők címmel nyílt kiállítása a Csoko-
nai Színházban.
Alapvetően rendkívül unalmasnak tartom a meg-
nyitókat. Ugyanakkor valahol ezeknek a megszokott 
rituáléknak helye lehet az életünkben. Nem tudunk 
mindig, minden pillanatban rögtönözni és szenzáci-
ós dolgokat produkálni. Egy megnyitón viszont pont 
a legfontosabb embernek, az alkotónak van a leg-
kisebb szerepe, hiszen ott áll a közönség előtt, mon-
danak róla (többnyire) szépeket, s neki csak annyi 
feladata van, hogy a végén fogadja az esetleges 
gratulációkat. Ezért próbálok én az utóbbi években 
szisztematikusan eltérni a megszokott formáktól. 
Ha lehet, szeretem meglepni a közönséget, bedobni 
valami performanszt, hogy emlékezzenek majd erre 
az alkalomra.
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A színház mellett kitüntetett helyet foglal el 
az életében a fotóklub is. Miért tartja fontos-
nak ezt a közönséget?
Magányos munka a fotózás, de ez a klub összehoz-
hatja ezeket az egyébként magányosan alkotókat. 
A Debreceni Fotóklubnak nemcsak abban látom az 
értelmét és jelentőségét, hogy a fotóról beszélünk, 
vagy a fotó érdekében csinálunk valamit, hanem 
abban is, hogy lehetőséget teremt összegyűlni, 
találkozni egymással.

Kikből áll ez a klub?
Hasonlóan a kezdetekhez, az 1931-ben alakult 
fotóklubot nagyon különböző érdeklődésű emberek 
alkotják: elsősorban amatőr fotósok, de vannak 
köztük kitűnő alkotók, fotóművészek is. Papíron 
44-en vagyunk. Most nyílt az Elméleti tömbben egy 
kiállításunk: nagyon örülök neki, hogy 34 alkotónak 
van itt kint legalább egy fotója. Ez hallatlanul fon-
tos és komoly eredmény; arról szól, hogy valóban 
létezik, dolgozik a klub.

Debrecen figyel erre a tevékenységre; el is 
ismeri ezt: a város napján Kölcsey-ösztöndíjat 
kapott a Debreceni Fotóklub. mire költik ezt a 
pénzt?
Úgy gondolom, a fotográfiának egészen jó he-
lye van a város életében. Figyelnek rá, fontosnak 
tartják. Ennek ellenére a fotóklubnak nincs stabil, 
állandó helye. Nagyon szűkös költségvetésből 
gazdálkodunk; nem marad pénzünk helyiségbérlés-
re. Most az Ifiházban vagyunk, de úgy néz ki, egy 
másik egyesülettel, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesületével közösen kapunk majd egy helyet. 
Visszatérve a város és a fotóklub kapcsolatára: 
viszonylag gyakran kapunk bemutatkozási lehető-
séget. A brüsszeli Európa Parlamentbe is eljutott a 
Debrecenben megvalósult jelentős beruházásokat 

„A fotográfiának egészen jó  helye van a város életében”

Szipál Márton, a debreceni származású, április 26-án elhunyt, világhírű fotós társaságában

A makrancos hölgy: 
így látja Máthé András 

a színházat

bemutató fotóanyagunk. Öt éve volt a nagy jubile-
umi tárlatunk, akkor egy szép albumot is kiadtunk. 
Most volt a „kis” jubileumunk: 85 évesek lettünk. 
Nagy felelősséget ró ez mindannyiunkra, hogy élet-
ben tartsuk és működtessük a klubot, mert szükség 
van rá. Komoly vállalás részünkről, hogy készítünk 
egy sorozatot, és közel ezer képpel bemutatjuk 
Debrecent. Ez a fotóanyag kapcsolódik – szándé-
kaink szerint – a felkészüléshez Debrecen kulturális 
főváros pályázatára. Ezeket a képeket használhatná 
a város prospektusokhoz, kiadványokhoz, akár ma 
még nem is körvonalazódó on-line és nyomtatott 
munkákhoz. n
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O Az év természetfotói. A zsűri több mint 3400 képből válogatott, és az értékes, 
komoly szakmai elismerést jelentő díjakért az utolsó fordulóban több mint hatvan alkotó 
102 műve versengett hazánk és a régió legrangosabb természetfotós megméretteté-
sén. A fődíjat Máté Bence, a nagyközönség által „láthatatlan madárfotósként” is ismert 
fényképész nyerte el, immár ötödik alkalommal – ezúttal Lépéselőny című képével. Az Év 
Természetfotósa kiállítás május 18-án, 17 órakor nyílik a DMK Belvárosi Galériájában, és 
június 10-éig láthatjuk, hétköznapokon 10-től 18 óráig.

Városrészi családi programok

O Hortobágy HázHoz 
jön! Idén először látogat-
hatunk el erre a az ígéretes 
kulturális és gasztronómiai 
rendezvényre, melyhez két 
másik program is társul. 
A Nemzetközi Fazekas 
Fesztivál és a Magyar 
Nemzeti Parkok Hete 
nyitórendezvénye szintén 
május 28-én és 29-én 
várja közönségét Debrecen 
legnagyobb parkjában, a 
Nagyerdőn.

Lesz játszóház és 
kézműves foglalkozás, kul-
turális műsorok a Békás-tó 
környékén, csikósbemutató 
és szekerek felvonulása, 
őshonos magyar háziállatok 
bemutatója. S, természete-
sen, számíthatunk gaszt-
ronómiai élményekre is az 
őshonos magyar háziállatok 
(magyar szürke marha, rac-
kajuh, mangalica) felhasz-
nálásával. n

Idén már 11. alkalommal szervezi 
meg a Debreceni Művelődési 
Központ a gyermeknaphoz kap-
csolódó családi programsorozatot. 
Ezeken az elsősorban hétvégi 
alkalmakon a város 23 pontján 
jól szórakozhatnak a gyerekek és 
a felnőttek is. A környékbeliek, 
a szomszédok barátkozhatnak, 
ismerkedhetnek, közelebb kerül-
hetnek egymáshoz. 

Nem utolsósorban tippeket, 
példákat is kaphatnak arra, ho-
gyan s hányféleképpen is lehet a 
szabadidőt eltölteni... 

 A rendezvényeken összesen 
146 színpadi program (előadómű-
vészek, táncosok, zenés produkci-
ók, bábosok, sport-, harcművészeti 
bemutatók, bűvészek stb.), 18-féle 
kézműves és 17-féle egyéb ját-
szóházi tevékenység szerepel.

Idén összesen 1400 közremű-
ködő vesz részt a rendezvény-
sorozaton; folyamatosan nő az 
érdeklődők száma is: a szervezők 
15 ezer látogatót várnak.

O május
O 14., 9–22 óra: pünkösdikirály-választás az 
Ondódi Közösségi Házban
O 21., 9–13 óra: vargakerti gyermeknap a 
Közép Utcai Óvodában; 10-13 óra: nagyerdei 
gyermeknap az Ötholdas Pagonyban
O 27., 13–16 óra: Wesselényi-lakótelepi 
gyermeknap a Tímárházban
O 28., 9–18 óra: gyermeknap a Liget téren; 
10–12 óra: az Ifjúság Utcai Óvodában és a 
Libakerti Könyvtárban; 10–14 óra: a Lencz-
telepi Református Templom udvarán;  
10–13 óra: családi juniális a Vénkerti Általá-
nos Iskolában
O 29., 14–18 óra: családi délután a 
Homokkerti Közösségi Házban; 14–17 óra: 
gyermeknap a Nagymacsi Közösségi Házban; 
14–20 óra: gyermeknap és közösségi ünep az 
újkerti szánkódombnál

O Június 
O 3., 16–19 óra: juniális  a Fényes udvarban
O 4., 10–24 óra: józsai gyermeknap a 
Józsaparkban; 10–12 óra: családi juniális a 
DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Pacikert 1. szám alatti területi irodájának 
udvarán; 10–13 óra: a Tócó patak mellett 

lévő pihenőparkban (Károli Gáspár utca);  
10–17 óra: a tégláskerti játszótéren, a temp-
lomnál; 10–12 óra: a Gáspár György-kertben, 
Lisztes Tibor boltjánál; 14–16 óra: a Dombosi 
Óvoda udvarán
O 5., 14–18 óra: családi juniális a Kismacsi 
Közösségi Háznál; 14–17 óra: a Szabad-
ság-telepen, a Karácsony Sándor Általános 
Iskolában
O 11., 10–12 óra: juniális az Arany János 
téren; 14–19 óra: Nagysándor-telepi juniális 
a Nagysándor József-iskolában
O 24., 10–13 óra: Szent László-búcsú a Bem 
téren n
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A Debreceni Labdarúgó Akadé-
mia képviseli Magyarországot a 
„Foci a Barátságért” elnevezésű 
nemzetközi tornán, Milánóban. 
Ez a Bajnokok Ligája döntőjének 
egyik felvezető programja, ami 
után a fiatalok élőben nézhetik 
meg a finálét.

A DLA játékosai tavaly 
megnyerték az U14-es magyar 
bajnokságot, és ezzel kivívták 
a jogot, hogy részt vegyenek a 
„Foci a Barátságért” elnevezésű 
nemzetközi utánpótlás labda-
rúgótornán. A négy kontinens 
32 nemzetét felvonultató viadalt 
negyedik alkalommal rendezik 
meg. Nagykövetének Bódi Ádá-
mot, a DVSC válogatott labdarú-

góját választották meg. A torna 
a Bajnokok Ligája döntőjének 
egyik felvezető programja, ami 
után a fiatalok a legrangosabb 
európai kupasorozat fináléját is 
élőben nézhetik meg a milánói 
San Siróban.

Herczeg András, a DLA ügy-
vezető igazgatója úgy véli, hogy 
mindez a három éve működő 
akadémia szakmai munkájának 
fontos értékmérője.

A fiataloknak Papp László pol-
gármester is gratulált, aki szerint 
az, hogy a Debreceni Labdarúgó 
Akadémia csapata képviselheti a 
tornán Magyarországot, mind a 
városnak, mind az akadémiának 
dicsőség és elismerés. n

Debreceni kézilAbDAcsúcs. Telt 
ház előtt, szenzációs hangulatban, kivá-
ló kézilabdát hozott a férfi Magyar Kupa 
négyes döntője. A két hazai sztárcsapat, 
a Veszprém és a Szeged döntőjét a ba-
konyiak nyerték, így 25. kupagyőzelmü-
ket ünnepelhették. A harmadik helyet 
a Mezőkövesdet legyőző Balatonfüred 
szerezte meg. Felejthetetlen élménnyel 
gazdagodhattak a nézők, hiszen igazi 
kézilabdagálát láthattak Debrecenben 
– világklasszisokkal, világszínvona-
lon. Képünkön: Papp László gratulál a 
győzteseknek n

Magyar csapat a BL-döntőn!

O 2016 kiloMÉter. A főváros-
ból indult a Toborzó országfutás, 
és április 20-án érkezett Debre-
cenbe. A Kossuth térre már több 
mint ezren futottak be. Itt – töb-
bek között – fegyverbemutatót is 
tartottak az érdeklődőknek, ami 
csak egy része volt az 5. Bocskai 
István Lövészdandár csapatün-
nepének. A 2016 kilométeres vál-
tófutással a honvédség nemcsak 
toboroz és adományokat gyűjtött 
katonaárvák számára, hanem a 
sportot is népszerűsítette. n
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A szakmát, a szurkolókat, de 
még talán önmagukat is meg-
lepték a debreceni kézilabdás 
hölgyek azzal, hogy a legjobb 
négy közé jutottak a bajnok-
ságban. Idegenben lőtt több 
góllal búcsúztatták a papíron 
esélyesebb és jóval több pénz-
ből gazdálkodó Dunaújvárost.

A negyeddöntő első összecsapá-
sa után még azon keseregtek a 
debreceni szurkolók, hogy milyen 
kár a meccs végéért, hiszen az 
53. percben még döntetlen volt az 
állás, a végén azonban öt góllal 
győzött a Dunaújváros (29–24), és 
így messze került a bravúr lehető-
ségétől a Loki. Aztán jött a vissza-
vágó, és a DVSC-TVP – hihetetlen 
izgalmak közepette – kiharcolta 
a továbbjutást: 28–23-ra nyert, 
és idegenben lőtt több góllal bú-
csúztatta az EHF-kupában döntőt 
játszó Dunaújvárost.

Előzmény: még csak talál-
gatásszinten beszélgetett a 
lehetséges ellenfelekről Ábrók 
Zsolt ügyvezető és Tone Tiselj 
vezetőedző, mikor előbbi meg-
jegyezte, hogy a Dunaújvárost 
jó lenne elkerülni, mert ellenük 
esély sincs a továbbjutásra. Erre 
a szlovén mester rávágta: miért 
ne lenne? Fel kell készülni belőlük, 

Micsoda kellemes meglepetés!

Profik a pályán A szenzációs, Dunaújváros elleni továbbjutásban 
kulcsszerepet játszott Kudor Kitti és Karnik Szabina. 
Ketten együtt 23 gólt lőttek a két negyeddöntőben. 
Hogy ez miért érdekes? Nos, mert Kudor és Karnik 
pont az ellenfélnél folytatja a pályafutását ősztől. 
Ez a profi mentalitás!

– Nyilván eszembe jutott, hogy milyen érdekes 
helyzet ez, de próbáltam ettől elvonatkoztatni, hogy 
most pont az ellen a csapat ellen kell maradandót 
nyújtanom, ahol jövőre fogok játszani. Igyekeztem 
a tudásom legjavát adni; úgy érzem, sikerült is. 
Nagyon örülök a továbbjutásnak, és ígérem, hogy 
amíg Debrecenben játszom, mindig a maximumot 
adom – mondta Karnik Szabina.

– Nem kattogott ezen az eszem. Profik vagyunk, 
úgy is álltunk a meccsekhez. Hogy mit szólnak majd 
a leendő csapattársak mindehhez? Remélem, elis-
merően beszélnek majd rólunk, és büszkék rá, hogy 
ősztől már az ő csapatukat erősíthetjük. Debrecen, 
persze, hiányozni fog, de hoztunk egy döntést, és azt 
vállaljuk innentől kezdve – mondta Kudor Kitti. n

száz százalékot nyújtani a pályán, 
és ilyen közönség előtt, a vissza-
vágón kiharcolhatjuk a négy közé 
jutást. Mindezt olyan meggyőzően 
adta elő, hogy az ember tényleg 
elhitte neki.

S most mi a helyzet? A nemrég 
még az alsóház elől mene külő 
Loki a legjobb négy közé jutott 
Európa egyik legerősebb bajnok-
ságában. Ennyit a két szeres Baj-
nokok Ligája-győztes edző men-
talitásáról és felkészültségéről.

– Köszönöm a lányoknak, akik 
nagyon keményen megdolgoztak 
ezért a sikerért. Hálás vagyok az 

egész stábnak; tényleg olyan hát-
teret jelentenek nekem, ami nélkül 
ez nem sikerülhetett volna. Ma 
mi küzdöttünk jobban. Különösen 
a második félidő tetszett, ahol 
szinte tökéletesen védekeztünk, 
és ehhez még Lajtos Nóri is hozzá 
tudott tenni a kapuban. Egy dolgot 
külön kiemelnék, és az a szenzáci-
ós hangulat. Sok helyen dolgoz-
tam már, de ilyen szurkolótáborral 
még nem találkoztam. Ilyen 
közönség előtt nem lehet rosszul 
játszani. Köszönjük a biztatást; 
együtt sikerült – mondta Tone 
Tiselj vezetőedző. n

A legjobb négy közé jutott Európa egyik legerősebb bajnokságában a Loki

Kudor Kitti és Karnik Szabina: ketten együtt 23 gólt lőttek a két 
negyeddöntőben
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a vezetőedzői munkát is átvette a 
távozó Gyöngyösi Andrástól. Ő fe-
lelt a klubnál a szakmai munkáért 
és az utánpótlásért is. A két tiszt-
séget 2014 nyaráig vitte együtt; 
akkor Becsky Istvánt választották 
meg klubelnöknek. Varga távozá-
sával vezetőedzőt és utánpótlás 
szakmai vezetőt is keres a klub.

– Köszönjük Varga Tamás 
Debrecenben végzett, több éven át 
tartó áldozatos munkáját, további 
karrierjéhez, sportpályafutásához 
pedig sok sikert, erőt és kitartást 
kívánunk. Úgy éreztük, hogy öt év 
után változtatni kell az egyesület-
nél, ezért nem hosszabbítottunk, 

Hogyan tovább, debreceni vízilabda?

Varga Tamás távozik a DVSE-
től; új edzője lesz a debreceni 
pólócsapatnak. Az elvárás az, 
hogy jövőre a legjobb nyolcban 
végezzen az együttes.

Közleményben hozta nyilvános-
ság ra a Debreceni Vízilabda Sport-
egyesület és Varga Tamás, hogy 
–  közös döntés alapján – a köztük 
június 30-áig érvényben lévő szer-
ződést nem hosszabbítják meg. 

Varga Tamás 2011-ben já té-
 kosként érkezett a debreceni 
pólócsapathoz, 2012 decembe-
rében választották meg a klub 
elnökének, 2013 februárjától pedig 

de harag nélkül váltunk el. Mivel 
Varga Tamás két pozíciót töltött 
be, két embert keresünk a helyére. 
Nem könnyű a helyzetünk, mert 
mióta napvilágot látott a hír, már 
12 edző jelentkezett, hogy szíve-
sen jönne Debrecenbe. Nem kap-
kodjuk el a döntést, hiszen fontos, 
hogy mind a gyerekekkel, mind a 
felnőtt csapattal olyan edző fog-
lalkozzon, aki minden szempontból 
megfelel az elvárásoknak. Minden-
esetre június elsejéig szeretnénk 
lezárni a kérdést – mondta Becsky 
István, a DVSE elnöke. n
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Takács Tamás jól szerepelt a szezonban

Nem ez volt a DVSC-TEVA 
legsikeresebb szezonja, de a 
végére kialakult. A Loki bronz-
érmes lett a bajnokságban, 
és így újra az Európa Ligában 
szerepelhet. 

A hetedik helyen fejezte be az 
„őszi szezont” a DVSC, amire 
nem igazán lehetett büszke a 
csapat, de a tavasz már jobban 
sikerült, amihez kellett azért 
a téli erősítés is. A Loki há-
rom játékost igazolt a bajnoki 
szünetben, akik kivétel nélkül 
beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket. Takács Tamás 
gólokkal segítette a csapatot, 
Holman Dávid kreativitást vitt 
a játékba, és Ognjen Djelmic 
is hasznos tagja lett a csapat-
nak. Bár a Loki játéka sokszor 
döcögött a tavasz folyamán is, 
és jó néhány pont benne maradt 
a csapatban, a dobogó így is 
meglett, amivel a debreceniek 
teljesítették a kitűzött célt: újra 
nemzetközi szereplést érő helyen 
végeztek a bajnokságban. A Ma-
gyar Kupában sem sok híja volt 
az éremnek. A Loki az elődöntőig 
jutott, ahol a bajnok Ferencváros 
búcsúztatta. 

Más kérdés, hogy ezzel a 
kerettel mire jut az Európa 
Ligában a DVSC-TEVA. Az elmúlt 
szezonban három kört ment az 
EL-ben a csapat. A montenegrói 

FK Szutjeszka és a lett Skonto 
Riga búcsúztatása után a norvég 
Rosenborg jelentette a végállo-
mást a harmadik selejtezőkör-
ben. Hogy valós esély legyen 
akár a csoportkörig eljutni, ah-
hoz biztosan meg kell erősíteni 
a játékoskeretet, amire ráadásul 
nincs sok idő, hiszen június 30-
án már selejtezőt kell játszania a 
Lokinak. n

ritka jubileum
A magyar labdarúgó-bajnokságban 
nem túl gyakra él meg öt évet egy-egy 
klub élén egy edző. Kondás Elemérnek 
ez összejött. Bajnoki bronzéremmel 
ünnepli az ötödik évfordulót. 

Kondás Elemért 2011 áprilisában 
kérték fel, hogy a lemondott cseh 
Zdenek Scasnyt váltsa a kispadon. 
Irányításával a Loki a következő évben 
veretlenül nyerte meg a bajnokságot 
és a Magyar Kupát. Utóbbi címet 2013-
ban sikerült megvédeni, majd egy év 
múlva újabb bajnoki aranyat szerzett 
a csapat. A statisztika a következő: 
5 év, 160 bajnoki meccs, 86 győzelem, 
43 döntetlen, 31 vereség. A megszerez-
hető 480 pontból 301 pontot gyűjtött 
a csapat az edzősége alatt, ami közel 
63 százalékos teljesítmény; 282 rúgott 
és 147 kapott gól öt bajnoki szezon 
alatt. Kondás Elemér irányításával 
minden évben a nemzetközi kupában 
szerepelhetett a DVSC-TEVA. Így lesz 
ez idén is, miután a Loki bronzérmet 
szerzett a bajnokságban. 

– Szerettem volna, ha még előrébb 
végzünk; a második helyre meg is volt 
a reális esélyünk, de voltak olyan mecs-
csek, amelyeken győzelmi lehetőséget 
szalasztottunk el. A Ferencváros már az 
elején elhúzott, nem lehetett befogni, 
de az ezüst meglehetett volna. Igaz, 
az EL-ben való kezdés szempontjából 
ez semmit sem változtat, hiszen az 
első körben lép pályára mindegyik 
magyar csapat, de azért jó lett volna 
előrébb végezni. A nemzetközi kupában 
szerencse is szükséges, hogy egy csapat 
jól szerepeljen. Próbáljuk megerősíteni 
a keretet, és bízunk a jó sorsolásban. 
Ha ez összejön, bármi megtörténhet – 
nyilatkozta Kondás Elemér. n
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Kölcsey-ösztöndíj
A közgyűlés tíz esztendeje, 2006-ban amatőr 
és hivatásos alkotóművészek, művészeti 
együttesek részére alapította ezt a díjat, hogy 
Debrecenről szóló alkotások létrejöttét ösz-
tönözze. Idén a 85 éves Debreceni Fotóklub 
kapta ezt, mely – Máthé András fotóművész 
vezetésével – közel 1000 darabból álló fotó-
gyűjteményt tervez létrehozni a városról.

I. Lipót császártól és királytól 1693-ban ezen 
a napon kapott szabad királyi városi rangot 
Debrecen. Ebből az alkalomból minden évben 
április 11-én kitüntető címeket adományoz a 
városi közgyűlés. Idén is a Kölcsey Központban 
tartotta ünnepi ülését a testület.

Papp László polgármester beszédében először 
elődeit méltatta, akiknek a szabad királyi várossá 
válását köszönheti Debrecen. Ezt követően szólt 
arról, hogy a város jelenlegi vezetői is ugyanúgy 
gondolkodnak, mint a nagy elődök: azt tartják 
legfontosabb vezérelvüknek, hogy a cívisváros akkor 
erős és gazdag, ha a polgárai is azok. Nincs olyan 
személyes érdek, ami előbbre való lenne, mint a 
város érdeke – mondta a polgármester, hozzátéve: 
2016 nagyon fontos év a város számára, hiszen az 
Új Főnix Terv lehetőséget ad arra, hogy újraértel-
mezzük Debrecent.

Díszpolgári címet kapott Csikos Sándor. A Jászai 
Mari-díjas, érdemes művész 1994-től a Csokonai 
Színház meghatározó egyénisége. Az egyik leg-
szebben beszélő magyar színész, akit maradandó 
alakításai a magyar színművészet élére emelnek. 

A város érdekében kifejtett jelentős tevékenysé-
ge elismeréseként Pro Urbe-díjat kapott a Debre-
ceni Nagytemplom Gyülekezeti Kórus, mely 1992 

Kitüntetések a város napján
karácsonyán alakult meg, s karnagya Vass Sándor. 
Szintén Pro Urbe-díjat kapott Fülöp Zsolt kísérleti 
fizikus, az MTA Atommagkutató Intézete korábbi 
igazgatója is; valamint Miske László Jászai Mari-
díjas színművész, aki a Csokonai Színház társulatát 
1992 óta erősíti.

Mecénás-díjat vehetett át az ünnepi közgyűlésen 
Soltész József, a SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató 
és Feldolgozó Kft. ügyvezető igazgatója, és Szabó 
Sándor ökölvívó, a DVSC Ökölvívó Kft. ügyvezetője. 

Debrecen Város Sajtódíját idén Égerházi Péter, a 
Hajdú-bihari Napló munkatársa kapta, aki újságírói 
pályáját 30 éve kezdte. n

Papp László polgármester a díjazottakkal: Vass Sándor, Fülöp Zsolt, Soltész József, Csikos Sándor, Miske László, Szabó Sándor, Égerházi Péter 
és Máthé András társaságában



Forrás: dehir.hu

15

A Lufthansa Debrecen–München 
járatának indítása alkalmából 
magyar–német üzleti fórumot 
szervezett a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara.  
A találkozón mindkét fél remé-
nyét fejezte ki, hogy a gazdaság 
és a tudomány területén is közös 
fejlesztéseket valósíthatnak meg. 
Debrecen polgármestere, Papp 
László azt mondta: hisznek a ma-
gyar–német kapcsolatok erősödé-
sében, ezért még a két tannyelvű 
képzést is fejlesztik a városban. n

Tavaly decemberben  jelentették 
be, hogy menetrend szerinti 
légi járatot indít Debrecen és 
 München között a Lufthansa. 

Az első gép április 11-én, a 
város napjá landolt a debreceni 
reptéren. A Lufthansa küldöttsé-
gét Papp László polgármester és 
a város alpolgármesterei köszön-
tötték. Papp László mérföldkőnek 
nevezte a járat elindulását a 
város történelmében. Mint a pol-

Elindult a Lufthansa légi járata
gármester elmondta, a repülőtér 
utasforgalma – többek között 
ennek a légi járatnak köszön-
hetően – év végére elérheti a 
350 ezret is.

Az új Wizz Air-járatoknak és 
a város napján induló Lufhansa-
járatnak köszönhetően Közép- és 
Kelet-Európában az egyik legdi-
namikusabban növekvő regio-
nális repülőtér lehet a debreceni 
légikikötő. n

O Új üzemCsarnoKot 
ÉPít Az FAg. Három ütem-
ben, összesen 37 milliárd 
forintból fejleszt az FAG Deb-
recenben, és hatszáznál is 
több új munkahelyet teremt 
a városban. A beruházás 
első két ütemében 20 millió 
darabról 30 millióra növelik 
a debreceni üzem gyártó-
kapacitását, a harmadikban 
pedig több mint 25 milliárd 
forintból fejlesztenek.  
Az új, 22 ezer négyzetméte-
res csarnok építése szeptem-
berben kezdődik. 

A leendő komplexum 
helyét is megmutatták 
az április 15-én tartott 
sajtótájékoztatón, ahol 
Papp László polgármester 
elmondta:  az elmúlt évben 
komoly felkészülésen ment 
keresztül a város, hogy egy 
aktív gazdaságfejlesztési 
folyamat elindulhasson.

– Azt a célt tűztük ki, 
hogy 2016-ban legalább 
kétezer új munkahelyet tud-
junk teremteni a városban. 
Folyamatosan zajlanak a 
befektetési tárgyalások; 
szinte minden héten talál-
kozunk olyan vállalatokkal, 
melyek Debrecenben vagy 
a város környékén akarnak 
beruházni. Nagyon profesz-
szionális csapattal tudjuk 
őket kiszolgálni, és minden 
esélyünk megvan arra, hogy 
a kitűzött célt meg tudjuk 
valósítani – nyilatkozta a 
polgármester.

Csaknem száz rendőr 
munkáját ismerték el a 
megyeházán Szent György 
és a rendőrség napja al-
kalmából április 22-én. 

Papp László, a cívis-
város polgármestere az 
eseményen felidézte, hogy 
a múlt év rendkívül nehéz 
volt a migrációs esemé-
nyek miatt. Mint mondta, a 
rendőrök hathatós fellépé-
sének kö szönhető, hogy a 
debreceni menekülttábor-
ban nem történt tragédia. 

Kiemelte, hogy a 
rendőrség magas szakmai 
színvonalon dolgozik, és 
közbiztonság nélkül nem 
lehet fejlődő városról sem 
beszélni. n

Üzleti fórumRendőröket díjaztak 
Szent György napján
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O megkezDték a hideg vizű medence felújítását a Kerekestele-
pei-strandon, mely az 1960-as évek elején nyitotta meg kapuit.  
A népszerű fürdőben két termál-, egy gyermek- és egy fokozatosan 
mélyülő langyos vizes strandmedence várja a vendégeket. A strand 
vizét tavaly hivatalosan is gyógyvízzé minősítették. n

A költő szobrát április végén, a róla elnevezett 
parkban avatták fel. Győrfi Ádám alkotása a 21 
éves Ady Endrét ábrázolja, egy padon ülve, könyvvel 
a kezében. Aki arra jár, akár oda is ülhet a költő mel-
lé, aki egyébként fiatalemberként a cívisvárosban 
újságíróskodott:  a debreceni Főiskolai Lapokban, a 
kormánypárti Debreceni Hírlapban, majd az ellenzéki 
Debrecenben jelentek meg írásai. A szobor költsé-
geihez ötmillióval járult hozzá az állam a Nemzeti 
Kulturális Alapon keresztül, ugyanennyivel támogat-
ta a debreceni önkormányzat, a pénz többi részét az 
Adyák Alapítvány biztosította. n 

Ady a parkban

Ezen a címen szerveznek konferenciát a Meg-
újuló Energiapark Kutatóközpontban június 
3-án és 4-én. Hogyan tudunk a gyakorlatban 
jó sáfárok lenni? Milyen ötleteink vannak az 
energiatakarékosságra? Képesek vagyunk-e – 
a holnapra gondolva – csökkenteni erőforrás-
igényünket? Van-e bennünk akarat, találé-
konyság és szervezőkészség, hogy kevesebb 
erőforrásból is megéljünk, és hogyan tegyük 
azt? Ilyen és hasonló témák kerülnek elő a 
rendezvényen. n

Egy házunk van

Táblagépet kaptak
A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 
pályázatán 11 tanuló nyert. A 14 és 19 év közötti 
fiatalok egy-egy 80 ezer forint értékű táblagépet 
vehettek át – a különböző területen elért kiváló 
eredményeikért – április 16-án az Agóra Tudományos 
Élményközpontban. Az eseményen Komolay Szabolcs 
alpolgármester felidézte, hogy az önkormányzat 
azért hozta létre két évtizeddel ezelőtt a közalapít-
ványt, hogy támogatást tudjon adni a legtehetsé-
gesebb debreceni fiataloknak, s azóta is jól szolgálja 
ezt a célt.

Íme, a díjazottak:
– Bartik Ábel (Tóth Árpád Gimnázium);
– Csire Roland (Dóczy Gimnázium);
– Ferenczi Nikolett (Svetits Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium);
– Gál Hanna Krisztina (Huszár Gál Gimnázium);
– Halász Kristóf (Fazekas Mihály Gimnázium);
– Hársfalvi Patrik (Kratochvil Károly Honvéd Középisko-
la);
– Juhász Péter (DszC Brassai Sámuel Gimnázium és 
Műszaki Szakközépiskola);
– Szathmári Balázs (DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimná-
zium és Általános Iskola);
– Szilágyi Péter (Fazekas Mihály Gimnázium);
– Szoták Kitti (Tóth Árpád Gimnázium);
– Tóth Szabolcs Balázs (Fazekas Mihály Gimnázium). n
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O megváltozik A DósA náDor tér. 
Tovább szépül a debreceni belváros – az Új 
Főnix Tervnek köszönhetően másfél milliárd 
forintból. A Dósa nádor téren korlátozni 
fogják a forgalmat, kevesebb lesz a parkoló és 
több a zöldfelület. A megszűnő parkolóhelyek 
kiváltására a Jászai Mari téren 186 férőhelyes 
pakolóházat épít a város.

A nagyszabású urbanisztikai program 
tartalmazza egy kulturális negyed kialakítá-
sának lehetőségét, mivel itt van a Csokonai, a 
Latinovits Színház és a Zenede is. A pályázat 
része lehet egy 700 férőhelyes komolyze-
nei koncertterem kialakítása is, és a Régi 
Városháza Sas utca felőli részének felújítása a 
tervek szerint. Mindezek mellett a virágpiac 
is megújul: alkalmas lesz arra, hogy télen is 
lehessen ott árusítani. A Dósa nádor tér és 
környezete megújítására tervpályázatot írt 
ki a város. A munkák már jövőre elkezdőd-
hetnek. n

Az amerikai székhelyű multinacionális  
vállalat, a Flowserve Debrecenben nyitja  
meg globális pénzügyi központját, mely  
404 magas hozzáadott értékű munkahelyet 
fog teremteni városunkban. Közép- és felső-
fokú pénzügyi végzettséggel rendelkező, ide-
gen nyelvet beszélő munkatársakat fognak 
foglalkoztatni. A Flowserve az új, zöldmezős 
beruházást 4,3 milliárd forintból valósítja 
meg, ehhez a kormányzat másfél milliárd 
forintos támogatást ad. A központ a Vágóhíd 
utcai Lion Office Centerben kap helyet. 

Minderről május 5-én részletes tájékoz-
tatást adott Rory Carrick, a cég alelnöke, 
Karyn F. Ovelmen pénzügyi igazgató, Szabó 
László államtitkár és Papp László polgár-
mester. 

Amerikai cég jön Debrecenbe

O befeJezőDött A PiAc utcA keleti olDAlán a Kossuth és Szent Anna utca 
közötti szakasz rekonstrukciója. A munkák mintegy 3100 négyzetméteres területet érin-
tettek. A korábbi két forgalmi sáv helyett már csak egy áll rendelkezésre a villamospálya 
mellett. A megszűnt korábbi parkolósáv területén zöldfelület és díszburkolatos járda 
épült ki. Padokat és kerékpártárolókat is kihelyeztek, s közel 500 cserje és több mint  
300 évelő növény került az ágyásokba. n

mondta, az olyan cégek megjelenése, mint 
a Flowserve, segíti, hogy a város megtartsa 
a jól képzett, fiatal munkaerőt, s 2040-re 
Debrecennek 250 ezer lakosa legyen. n

Az SSC szektorban már most több mint 
2500-an dolgoznak Debrecenben, ezzel 
városunk a második helyen áll Budapest 
mögött – nyilatkozta Papp László. Mint 

Régi vágya teljesül a  Fényes ud varban élők-
nek és a tó cós kerti eknek: mindkét helyen új 
piacot épít majd az önkormányzat. 

A Tócóskertben fedett piac lesz, amit 
park vesz majd körül. A terveket idén 
elkészítik, az építkezést pedig jövőre 
elkezdik. A környéken élők 2018-ban vehetik 
birtokba a parkokkal körülvett, fedett piacot. 
A költségeket teljes egészében pályázati 
forrásból fedezik a tervek szerint, önerőt 
sem kell biztosítani a 200 millió forintos 
beruházáshoz.

Minden igényt kielégítő, modern, az 
árusoknak és a vásárlóknak is ideális, felülről 

teljesen lefedett piacot alakítanak ki a Fényes 
udvarban –  ezt sajtótájékoztatón jelentette 
be Papp László polgármester. A terület belül 
új burkolatot kap, felújítják az árusítóhely bel-
sejét, pultokat szerelnek fel és új vizesblokko-
kat, raktárakat alakítanak ki. A közbiztonság 
érdekében térfigyelő kamerákat telepítenek 
majd, korszerűsítik a piac világítását és 
piacfelügyelői irodát is építenek. 

A beruházás körülbelül 135 millió forint-
ba kerül. A piac felújítása mellett a Dobozi 
lakótelep közterületeinek korszerűsítésére 
további 160 milliót költenek az Új Főnix 
Tervhez kapcsolódóan. n

Új piacokat épít a város

A Fényes udvari piac látványterve

O tér A fiAtAloknAk. A megújított 
és kibővített Debreceni Közösségi Teret a 
Simonffy u. 21. szám alatt, az Ifjúsági Ház 
épületében május 5-én Novák Katalin család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkár adta át. 
Mint nondta: „a Közösségi Tér nem csak a 
fizikai teret jelenti. Az itt dolgozó munkatársak 
rendszeresen járnak majd rendhagyó osztály-
főnöki órákat tartani, elmennek a fesztiválokra 
és megkeresik a fiatalokat.”

A megnyitón részt vett Papp László 
polgármester is, aki hangsúlyozta: „Debre-
cenben több, mint 70 ezer diák tanul, talán az 
egyik legfiatalosabb városnak is mondható. 
Tudnunk kell megszólítani a fiatalokat, hogy 
jó legyen itt tanulni és itt élni is”. n
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Programok            időrendben

21

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

O Május 12–24.
Fiatal alkotók kiállítása az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 12–13.
Szépenszóló Fütyöri. Madaras énekek és 
mesék általános iskolásoknak a madarak és fák 
napja alkalmából, a Méliusz Könyvtárban.

O Május 12.–június 10.
Színek, formák, ritmusok. Zámbory Zoltán 
op-art kiállítása a Csapókerti K. Házban.

O Május 13.–június 24.
Csetneki csipkekiállítás a Tímárházban. 

O Május 13.–június 24.
A Tiszafüredi értéktár bemutatkozó kiál-
lítása a Tímárházban. 

O Május 13., péntek
A NYÁK napja. Kiállítás Szarvák Antal képző-
művész munkáiból a Sesztina Galériában.

O Május 13., péntek
Csillagles a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Május 14., szombat, 10 óra
A pipa, ha ég… A DMK és a Debreceni 
Értéktár pipakiállítással, -bemutatóval és 
pipaszívó versennyel egybekötött programja a 
Tímárházban.

O Május 14., szombat, 10 óra
Cerkatúra a Modemben.

O Május 14., szombat, 10 óra
Rendhagyó múzeumpedagógiai foglalko-
zás a Református Kollégium Múzeumában. 

O Május 14., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fényírás. Ismeretter-
jesztő program az Agóra Élményközpontban.

O Május 14., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek a Modemben. 
Tango no sekku – Avagy a fiúk ünnepe.

O Május 14., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 14., szombat, 16 óra
Családi délután. Játszóház és gyermektánc- 
ház a Karikás Egyesülettel az Ifjúsági Házban.

O Május 14., szombat, 16 óra
A Törköly zenekar táncházzal egybekö-
tött koncertje az Ifjúsági Házban.

O Május 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben és a Hotel Lyciumban.

O Május 14., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 14., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Csortos-bérlet.

O Május 14., szombat, 20 óra
Best of ’90s a Hall-ban, sztárvendég: a Fun 
Factory.

O Május 15., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Május 16., hétfő, 19 óra 
Mindent Éváról – a Kölcsey Központban. 

O Május 16., hétfő, 20 óra
Kísérleti zenei és mozgásművészeti 
workshop bemutató koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Május 17–19.
Be online! Csoportos foglalkozások angolt, 
németet tanuló 10–18 éveseknek a távközlési 
világnap és az Internet napja alkalmából a 
Méliusz Könyvtárban.

O Május 17., kedd
A Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 
stílus- és divattervező szakos diákjainak 
kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 17., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Május 17., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király.

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

O Május 17., kedd, 19 óra
Kokas Katalin és Vásáry Tamás hangver-
senye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Május 17., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Novák 
István-bérlet.

O Május 17., kedd ,19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Latinovits-bérlet.

O Május 17., kedd, 19 óra
Inspiráció! Az Élménysorozat! Geszti Péter 
előadása a Lovardában.

O Május 17., kedd, 20 óra
Prince-emlékest a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 18–21.
Dán filmhét a Modemben.

O Május 18.–június 10.
Az év természetfotósa, 2015. Kiállítás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 18–25.
A természet varázsa. Kiállítás a megyei 
rajzpályázat legjobb munkáiból a Malom-
parkban.

O Május 18., szerda
Vojtina Bábszínház: , 9.30, 11 és 14 óra: A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja. 14 óra: Rigó-
csőr király. Bérletes előadás

O Május 18., szerda, 16 óra
Mentál filmklub az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 18., szerda, 16.30
Dán filmhét a Modemben: The Human 
Scale.

Zenfirkák. Vonalba Zárva – Generáci-
ók címmel nyílt tárlata az Ifiházban a 
Kreatív Rajzosok Klubja Zenfirka csa-
patának. Katona-Komor Alexandra, 
Demeter Andrea, Harcsa Henrietta, 
Torma Judit, Kátai-Szövetes Márta, 
Nagy Fanni, Demeter Fruzsina, Mező 
Erika, Csontos Ágota, Bálint Levente 
és Török Péter munkái május 27-ig 
láthatók az intézmény nyitvatartási 
idejében. Képünkön Harcsa Henrietta 
alkotásának részlete látható.
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O Május 19., csütörtök, 14 óra
Kihelyezett véradás az Újkerti K. Házban.

O Május 19., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. 

O Május 19., csütörtök, 16.30
Dán filmhét a Modemben: A hiúz órája.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
Válogatás egy ásványgyűjtő kincses ka-
marájából. Lovas Márton Levente ny. me-
gyei múzeumigazgató-helyettes tárlatvezetése 
a Déri Múzeumban.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művé-
szeti Szakközépiskola festő szakos diákja-
inak kiállítása a Vojtina Bábszínházban.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
Irodalmi Kávéház a Méliusz Könyvtárban. 
Vendég: Bényei Tamás irodalomtörténész, 
moderátor: Balajthy Ágnes kritikus.

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

O Május 19., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Erkel-bérlet.

O Május 20., péntek, 10 óra
Kenyérlángos sütés a Homokkerti K. Házban.

O Május 20., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Május 20., péntek, 11 óra
I. Országos Jazz Műveltségi Vetélkedő. 
Regionális elődöntő a Méliusz Könyvtárban.

O Május 20., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. 

O Május 20., péntek, 15 óra
Szavamat adom. Irodalmi – közéleti délután. 
Az Újkerti Könyvtár, a Fehér Bot Alapítvány és a 
Gábor József Kulturális Alapítvány közös prog-
ramja az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 20., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Május 20., péntek, 16.30
Dán filmhét a Modemben: Nordvest.

O Május 20., péntek, 17.30
Szatyor klub a Csapókerti Közösségi Házban. 
Nagymamáink fűszerei . Dancs Ágnes előadása.

O Május 20., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 20., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 20., péntek, 21 óra
Club Night a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 21., szombat,
NI önkéntes napja. Gyermeknap az Öthol-
das Pagonyban.

O Május 21., szombat, 9 óra
Vargakerti gyermeknap a Közép Utcai 
Óvodában.

O Május 21., szombat, 10 óra
Nagyerdei gyermeknap az Ötholdas Pa-
gonyban.

O Május 21., szombat, 14 óra
Egy Csontváry-kiállítás képei. Makoldi 
Sándor és Szántai Lajos virtuális tárlatvezetése 
a Várban rendezett Csontváry-életmű kiállítás 
képanyaga alapján, a Belvárosi K. Házban.

O Május 21., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 21., szombat, 15 óra
Csoportos barázdaság. Debreceni lemezbör-
ze a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 21., szombat, 16.30
Dán filmhét a Modemben: Hélium.

O Május 21., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban és az
Aquaticum Termálfürdőben.

O Május 21., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csortos Gyula-bérlet.

Jancsi és Juliska kalandjain a Vojtina Bábszínházban izgulhatnak a gyerekek

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

O Május 18., szerda, 16.30
Hang – Játék – Zene. Gyermekrajz-kiállítás 
és a díjátadás a Méliusz Könyvtárban.

O Május 18., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac VOKE Egyetértés Mű-
velődési Központban.

O Május 18., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Klub est: kínai 
meridián torna, REIKI gyógyító meditáció. 
Karmikus kapcsolataink a családban. Előadás, 
beszélgetés: Domokiné Tóth Mária reikimester-
pedagógussal az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 18., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Május 18., szerda, 18 óra
Mozdulj! A kihívás estje a Józsai Közösségi 
Házban.

O Május 18., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Lontay 
Margit-bérlet.

O Május 18., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Honthy Hanna-
bérlet.

O Május 19–20.
Csodálatos vadvilág akadályverseny.  
A Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen meg-
hirdetett általános iskolás vetélkedők döntője a 
Debreceni Állatkertben.

O Május 19., csütörtök,, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. 
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Halász Judit dalait fújva generációk 
cseperedtek fel, nélküle nem létezik 
gyermeknap: Kezdődhet a mulatság 
címmel május utolsó vasárnapján 
11 és 15 órától ad koncertet a népsze-
rű énekesnő

O Május 21., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Thuróczy Gyula-
bérlet.

O Május 22., vasárnap
A Debreceni Egyetem gyermeknapja az 
Állatkertben.

O Május 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Tessék engem meg-
menteni!

O Május 22., vasárnap, 10 óra
Déri-nap a Déri Múzeumban. 

O Május 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Tessék engem megmenteni! 

O Május 22., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány. Kanyargó, höm-
pölygő folyók. Ismeretterjesztő program az 
Agórában.

O Május 22., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Május 23, 24, 25. 13.30
Dinó tesó a Delta Moziban.

O Május 20., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Május 23., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív foglal-
kozás a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 23., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A védőnői szolgálatról. Kissné 

Ary Szilvia vezető védőnő előadása. Kismama-
torna, relaxáció: Kiss Gézáné gyógytornásszal 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 23., hétfő, 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe. Berki Tamás 70. szü-
letésnapi koncertje a Kölcsey Központban.

O Május 24., kedd, 10 óra
Nagy játéknap a Kismacsi Közösségi Házban.

O Május 24., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Május 24., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Május 24., kedd, 13 óra
Civil teaház a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 24., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás

O Május 24., kedd, 15 óra
Újkerti teadélután az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 24., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
gyerekeknek a Méliusz Könyvtárban.

O Május 24., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Május 24., kedd, 19 óra
Horvát Árpád Stúdió: Csokonai-történetek 9. 
Csokonai-szalon bérlet.

O Május 25., szerda
Afrika napja. Afrika élővilága – 
szafariséták a Debreceni Állatkertben.

O Május 25., szerda, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Kamara-bábkészítő.

O Május 25., szerda, 10 óra
Boldogság program óvodásoknak az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Május 25., szerda, 10 óra
Kihívás napja. Interaktív foglalkozás gye-
rekeknek a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 25., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 25., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás.

O Május 25., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac VOKE Egyetértés Mű-
velődési Központban.

O Május 25., szerda, 17 óra
Regényes történelem, történelmi regé-
nyek. A józsai könyvtár olvasókörének foglal-
kozása a Józsai Fiókkönyvtárban. 

O Május 25., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Klub est: kínai 
meridián torna, REIKI  gyógyító meditáci. „Hol 
a világ közepe?” – szexualitás a paraszti ha-
gyományainkban – Vajda Mária néprajzkutató 
előadása az Újkerti Közösségi Házban.

Csoportos barázdaság. Lemezbörzét rendeznek a Nagyerdei Víztoronyban május 
21-én délután
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O Május 19., csütörtök, 14 óra
Kihelyezett véradás az Újkerti K. Házban.

O Május 19., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. 

O Május 19., csütörtök, 16.30
Dán filmhét a Modemben: A hiúz órája.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
Válogatás egy ásványgyűjtő kincses ka-
marájából. Lovas Márton Levente ny. me-
gyei múzeumigazgató-helyettes tárlatvezetése 
a Déri Múzeumban.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művé-
szeti Szakközépiskola festő szakos diákja-
inak kiállítása a Vojtina Bábszínházban.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Május 19., csütörtök, 17 óra
Irodalmi Kávéház a Méliusz Könyvtárban. 
Vendég: Bényei Tamás irodalomtörténész, 
moderátor: Balajthy Ágnes kritikus.

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

O Május 19., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Erkel-bérlet.

O Május 20., péntek, 10 óra
Kenyérlángos sütés a Homokkerti K. Házban.

O Május 20., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Május 20., péntek, 11 óra
I. Országos Jazz Műveltségi Vetélkedő. 
Regionális elődöntő a Méliusz Könyvtárban.

O Május 20., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. 

O Május 20., péntek, 15 óra
Szavamat adom. Irodalmi – közéleti délután. 
Az Újkerti Könyvtár, a Fehér Bot Alapítvány és a 
Gábor József Kulturális Alapítvány közös prog-
ramja az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 20., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Május 20., péntek, 16.30
Dán filmhét a Modemben: Nordvest.

O Május 20., péntek, 17.30
Szatyor klub a Csapókerti Közösségi Házban. 
Nagymamáink fűszerei . Dancs Ágnes előadása.

O Május 20., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 20., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 20., péntek, 21 óra
Club Night a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 21., szombat,
NI önkéntes napja. Gyermeknap az Öthol-
das Pagonyban.

O Május 21., szombat, 9 óra
Vargakerti gyermeknap a Közép Utcai 
Óvodában.

O Május 21., szombat, 10 óra
Nagyerdei gyermeknap az Ötholdas Pa-
gonyban.

O Május 21., szombat, 14 óra
Egy Csontváry-kiállítás képei. Makoldi 
Sándor és Szántai Lajos virtuális tárlatvezetése 
a Várban rendezett Csontváry-életmű kiállítás 
képanyaga alapján, a Belvárosi K. Házban.

O Május 21., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 21., szombat, 15 óra
Csoportos barázdaság. Debreceni lemezbör-
ze a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 21., szombat, 16.30
Dán filmhét a Modemben: Hélium.

O Május 21., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban és az
Aquaticum Termálfürdőben.

O Május 21., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csortos Gyula-bérlet.

Jancsi és Juliska kalandjain a Vojtina Bábszínházban izgulhatnak a gyerekek

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

O Május 18., szerda, 16.30
Hang – Játék – Zene. Gyermekrajz-kiállítás 
és a díjátadás a Méliusz Könyvtárban.

O Május 18., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac VOKE Egyetértés Mű-
velődési Központban.

O Május 18., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Klub est: kínai 
meridián torna, REIKI gyógyító meditáció. 
Karmikus kapcsolataink a családban. Előadás, 
beszélgetés: Domokiné Tóth Mária reikimester-
pedagógussal az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 18., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Május 18., szerda, 18 óra
Mozdulj! A kihívás estje a Józsai Közösségi 
Házban.

O Május 18., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Lontay 
Margit-bérlet.

O Május 18., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Camile. Honthy Hanna-
bérlet.

O Május 19–20.
Csodálatos vadvilág akadályverseny.  
A Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen meg-
hirdetett általános iskolás vetélkedők döntője a 
Debreceni Állatkertben.

O Május 19., csütörtök,, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. 



O Május 26., csütörtök, 15 óra
A Landini együttes koncertje az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Május 26., csütörtök, 16 óra 
Irodalmárok közelebbről. Vendég: Szirák 
Péter, az Alföld folyóirat főszerkesztője, és a lap 
szerkesztői a Benedek Elek Könyvtárban.

O Május 26., csütörtök, 17 óra
Kígyó és sárkány: a teremtésmítoszok beava-
tottjai, vagy a démoni erők esszenciái? Incze 
László szimbólumkutató előadása a Méliusz 
Könyvtárban.

O Május 26., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Május 26., csütörtök, 17 óra
A Trendi könyves szelfi – (nem) csak 
neked! című on-line játék eredményhir-
detése, könyvjutalmak átadása a Méliusz 
Könyvtárban.

O Május 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 26., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Bertók -b.

O Május 26., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Szabó Magda: Az ajtó. 
Bérletszünet.

O Május 27.–június 5.
IX. Nemzetközi Fazekas Fesztivál, Debre-
cen – pályázati kiállítás a Malomparkban.

O Május 27., péntek, 10 óra
A magyar régészet napja a Déri Múzeum-
ban.

O Május 27., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Május 27., péntek, 13 óra
Wesselényi-lakótelepi gyereknap a Tímár-
házban.

O Május 27., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás.

O Május 27., péntek, 16 óra
Játssz velünk! – Gyermeknapi vidámsá-
gok a Méliusz Könyvtárban. 

O Május 27., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Május 27., péntek, 16 óra
Kerekerdő-gála az Alsójózsai Kerekerdő 
Óvodában.

O Május 27., péntek, 17 óra
Magyar kultúra és művészeti szakkör 
japánoknak, japán nyelven, a Modemben.

O Május 27., péntek, 18 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Rajz János-
bérlet.

O Május 27., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az ajtó. Bérletszünet.

O Május 27., péntek, 21 óra
Club Night a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 28.–június 6.
Tisztelet Nagybányának. Kozma István festő-
művész kiállítása a Kölcsey Központban.

O Május 28–29.
Hortobágy Házhoz jön! Pusztai kínáló. A 
Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvénye 
és a IX. Nemzetközi Fazekas Fesztivál a 
Nagyerdei Parkban. 

O Május 28–29.
Gyermeknapi hétvége az Agórában.

O Május 28., szombat, 9 óra
Idegen nyelvi családi nap a Méliusz Könyv-
tárban.

O Május 28., szombat, 9 óra
Gyermeknap a Liget téren.
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O Május 25., szerda, 17 óra
Köztéri művészeti alkotások Debre-
cenben. Kotricz Tünde előadása az Újkerti 
Fiókkönyvtárban. 

O Május 25., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló. Joób Árpád vezetésével, a 
Méliusz Könyvtárban.

O Május 25., szerda, 18 óra
Smart City MeetUp Debrecen a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Május 25., szerda, 19 óra
Horvát Árpád Stúdió: Egymás Bábelében. 
Szabó Lőrinc-est. Bérletszünet.

O Május 25., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az özvegy Karnyóné s 
két szeleburdiak. Ady Endre 2. bérlet.

O Május 25., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Futóbo-
londok. A Vidám Színpad vígjátéka.

O Május 26., csütörtök,, 10, 14 és 15.30 
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 

O Május 26., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. 

Egy Csontváry-kiállítás képei. Makoldi Sándor és Szántai Lajos tart virtuális tár-
latvezetést a budai Várban rendezett életmű-kiállítás képanyaga alapján (fotók 
segítségével, a közönség bevonásával) május 21-én 14 és 20 óra között az DMK 
Belvárosi Közösségi Házában.
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O Május 28., szombat, 9 óra
A dzsungel könyvei. Őserdei gyermeknapi 
délelőtt a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Május 28., szombat, 10 óra
Ifjúság utcai gyermeknap az Ifjúság utcai 
Óvodában.

O Május 28., szombat, 10 óra
Vénkerti családi juniális a Vénkerti Általá-
nos Iskolában.

O Május 28., szombat, 10 óra
A magyar régészet napja a Modemben.

O Május 28., szombat, 10 óra
Gyermeknap a Lencz-telepi Református 
Templom udvarán.

O Május 28., szombat, 10 óra
Családi kézműves hétvége a Tímárházban.

O Május 28., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben, ill. a Hotel Lyciumban.

O Május 28., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. Németh 
László-bérlet.

O Május 28., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az ajtó. Bérletszünet. 
(akadálymentesített)

O Május 29., vasárnap
Gyermeknap a Debreceni Állatkertben és 
Vidámparkban.

O Május 29., vasárnap
Gyermeknap a Zsuzsi Erdei Vasút szervezé-
sében.

O Május 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A mindentvarró tű. 
Családi előadás.

O Május 29., vasárnap, 10 óra
Gyermeknap a Déri Múzeumban.

O Május 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Május 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A mindentvarró tű.

O Május 29., vasárnap, 10 óra
Gyermeknap a Modemben.

O Május 29., vasárnap, 11 óra
Kezdődhet a mulatság. Halász Judit gyer-
meknapi koncertje a Kölcsey Központban.

O Május 29., vasárnap, 14 óra
Gyermeknap és közösségi ünnep az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 29., vasárnap, 14 óra
Gyermeknap a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 29., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Május 30., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház.

O Május 30., hétfő, 14 óra
III. Hagyományőrző kórusfesztivál a Belvá-
rosi Közösségi Házban.

O Május 30., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban. 
Vizsgálóeljárások, -eszközök, -műszerek. 
Kovács Károly szülész-nőgyógyász előadása. 
Kismamatorna, relaxáció: Kiss Gézáné gyógy-
tornásszal.

O Május 30., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az özvegy Karnyóné s 
két szeleburdiak. Szabó Magda-bérlet.

O Május 31., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Május 31., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Május 31., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás.

O Május 31., kedd, 17 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör gye-
rekeknek a Modemben. Déri Frigyes hagyaté-
kának távol-keleti kincseihez kapcsolódóan.

O Május 31., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 

Házban.

O Május 31., kedd, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 

Méliusz Könyvtárban.

O Május 31., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az özvegy Karnyóné s 
két szeleburdiak. Horváth Árpád-bérlet.

O Május 31., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: La Traviata. Latinovits 
Zoltán-bérlet.

O Május 31., kedd, 21 óra
Kertmozi a 22-es csapdájában: Forrest Gump 
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 1., szerda,, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Június 1., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. 

O Június 1., szerda, 16 óra
Tartsd meg a sziklát! Irodalmi délután 
Döbrentei Kornél és Petrás Mária költő-énekes 
házaspárral, a Benedek Elek Könyvtárban.

O Június 1., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac VOKE Egyetértés Mű-
velődési Központban.

O Június 1., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 2., csütörtök
Kiállítás Töttös Kata festőművész képei-
ből a Sesztina Galériában.

O Június 2., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Jancsi és 
Juliska. 14 óra: Rigócsőr király.

O Június 2., csütörtök, 16 óra
Prof. Dr. Tóth Csaba fotókiállítása a Vas-
utas Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 2., csütörtök, 16.30
Dalmi Sándor új kötetének bemutatója a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Június 2., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

Éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben május 
14-én és június 18-án



O Június 3., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Június 3., péntek, 16 óra
Családi juniális a Fényesudvarban.

O Június 3., péntek, 17 óra
Kettő perc. Éles Bulcsú festőművész kiállítása 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Június 3., péntek, 18 óra
Ezopéntek az Újkerti Közösségi Házban. 
Beavatónövények, látomások, álmok a 
spriritualitásban. Paulinyi Tamás előadása.

O Június 4., szombat
GÉMkapocs/GAMEkapocs. Képzőművészek, 
költők és írók „gémkapcsozzák” műveikkel 
a kurátor felkérésére az Antal–Lusztig-
gyűjtemény darabjait, a Modemben.
 
O Június 4., szombat, 10 óra
A MEA Művészeti iskola Grafika és Festé-
szeti Tanszékének tanévzáró kiállítása a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 4., szombat
Városrészi családiprogramok: 10 óra: Józsai 
gyermeknap a Józsaparkban. –  Paci családi 
juniális a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központterületi irodájának udvarán. – Város-
részi családi juniális a Tócó patak mellett 
lévő pihenőparkban. – Juniális a tégláskerti 
játszótéren. – Gáspár György-kerti családi 
juniális Lisztes Tibor boltjában. 14 óra: Csa-
ládi juniális a Dombosi Óvodában.

O Június 4., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 4., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban, ill. az 
Aquaticum Termálfürdőben.
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O Június 2., csütörtök, 17 óra
A gyapjúművesség debreceni hagyomá-
nyai. Magyari Márta etnográfus tárlatvezetése 
a Déri Múzeum helytörténeti kiállításán.

O Június 2., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 3., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

Végtelen sokféleség. A rovarok birodalma című kiállítás május 22-ig látható a 
Kölcsey Központban
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Afrika napja a Debreceni Állatkert-
ben, május 25-én

O Június 4., szombat, 20 óra
Club Garden a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 5., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska.

O Június 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia. Isme-
retterjesztő program az Agórában.

O Június 5., vasárnap, 14 óra
Szabadság-telepi juniális a Karácsony Sán-
dor Általános Iskolában.

O Június 5., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 6., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Június 7., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Június 7., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Június 7., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás.

O Június 7., kedd, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 7., kedd,, 17 óra
A Debreceni Alkotó Képzőművészek (DAK) 
kiállításának megnyitója a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O Június 7., kedd,, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Június 7., kedd, 21 óra
Kertmozi a 22-es csapdájában: A remény rab-
jai, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 8., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Jancsi és 
Juliska. 14 óra: Rigócsőr király.

O Június 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac és kézműves vásár a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 8., szerda, 17 óra
Tárlatvezetés az Álmodó magyarok című 
kiállításon a Debreceni Irodalom Házában.

O Június 8., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Klub est: kínai me-
ridián torna, REIKI gyógyító meditáció. „A ló, 
mint szimbólum – gyógyító lovak”. Kövesi 
Eszter lovasterapeuta-pszichológus előadása 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 8., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 9–13.
87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermek-
könyvnapok a Csapó utcai sétálóövezetben.

O Június 9., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Jancsi és 
Juliska. 14 óra: Rigócsőr király.

O Június 9., csütörtök, 17 óra
Jézus tanításai a szimbológia tükrében. 
Incze László szimbólumkutató előadása a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Június 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 10., péntek
Csillagles a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Június 10., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.

O Június 10., péntek, 21 óra
Indul az EB-kert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 10., péntek, 19 óra
Éva Presszó lemezbemutató koncert, 
vendég: Nyilas Reni és Ők a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Június 11., szombat, 10 óra
Juniális az Arany János téren.

O Június 11., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Pillangócsalogató. 
Ismeretterjesztő program az Agórában.

O Június 11., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek a Modemben. 
Japán női viselettörténet.

O Június 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben, ill.  a Hotel Lyciumban.

O Június 12., vasárnap, 10 óra
Itt a vége, fuss el véle! – Kapuzáró a 
Vojtinában. Családi nap a Nagytemplom mö-
götti Emlékkertben.

O Június 12., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mágikus víz. Isme-
retterjesztő program az Agórában.

O Június 12., vasárnap, 17 óra
Szauna programok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Az újszülött első napjai – für-
detés, öltöztetés, szoptatás, táplálás. Peleiné 
Imre Judit védőnő előadása. Kismamatorna, re-
laxáció: Kiss Gézáné gyógytornásszal, az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Június 14., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Június 14., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Június 15., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Június 15., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 15., szerda, 20.30
Debreceni premier! Kőműves Kelemen. 
Rockballada egy részben. A Csokonai Nemzeti 
Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad 
közös bemutatója a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Június 16., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Teherhordó vonalak – teherhordó felü-



27O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

Afrika napja a Debreceni Állatkert-
ben, május 25-én

O Június 4., szombat, 20 óra
Club Garden a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 5., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska.

O Június 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia. Isme-
retterjesztő program az Agórában.

O Június 5., vasárnap, 14 óra
Szabadság-telepi juniális a Karácsony Sán-
dor Általános Iskolában.

O Június 5., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 6., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Június 7., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Június 7., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Június 7., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Rigócsőr király. Bérletes 
előadás.

O Június 7., kedd, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 7., kedd,, 17 óra
A Debreceni Alkotó Képzőművészek (DAK) 
kiállításának megnyitója a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O Június 7., kedd,, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Június 7., kedd, 21 óra
Kertmozi a 22-es csapdájában: A remény rab-
jai, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Június 8., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Jancsi és 
Juliska. 14 óra: Rigócsőr király.

O Június 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac és kézműves vásár a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Június 8., szerda, 17 óra
Tárlatvezetés az Álmodó magyarok című 
kiállításon a Debreceni Irodalom Házában.

O Június 8., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Klub est: kínai me-
ridián torna, REIKI gyógyító meditáció. „A ló, 
mint szimbólum – gyógyító lovak”. Kövesi 
Eszter lovasterapeuta-pszichológus előadása 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 8., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 9–13.
87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermek-
könyvnapok a Csapó utcai sétálóövezetben.

O Június 9., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Jancsi és 
Juliska. 14 óra: Rigócsőr király.

O Június 9., csütörtök, 17 óra
Jézus tanításai a szimbológia tükrében. 
Incze László szimbólumkutató előadása a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Június 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 10., péntek
Csillagles a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Június 10., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.

O Június 10., péntek, 21 óra
Indul az EB-kert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Június 10., péntek, 19 óra
Éva Presszó lemezbemutató koncert, 
vendég: Nyilas Reni és Ők a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Június 11., szombat, 10 óra
Juniális az Arany János téren.

O Június 11., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Pillangócsalogató. 
Ismeretterjesztő program az Agórában.

O Június 11., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek a Modemben. 
Japán női viselettörténet.

O Június 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben, ill.  a Hotel Lyciumban.

O Június 12., vasárnap, 10 óra
Itt a vége, fuss el véle! – Kapuzáró a 
Vojtinában. Családi nap a Nagytemplom mö-
götti Emlékkertben.

O Június 12., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mágikus víz. Isme-
retterjesztő program az Agórában.

O Június 12., vasárnap, 17 óra
Szauna programok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Az újszülött első napjai – für-
detés, öltöztetés, szoptatás, táplálás. Peleiné 
Imre Judit védőnő előadása. Kismamatorna, re-
laxáció: Kiss Gézáné gyógytornásszal, az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Június 14., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Június 14., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Június 15., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Június 15., szerda, 17 óra
Vidám angolnyelv-tanulás gyereknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Június 15., szerda, 20.30
Debreceni premier! Kőműves Kelemen. 
Rockballada egy részben. A Csokonai Nemzeti 
Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad 
közös bemutatója a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Június 16., csütörtök, 14 óra
Szünidei barkácsoló. Kézműves foglalkozás a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Teherhordó vonalak – teherhordó felü-
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letek. Polónyi István konstrukciós megoldásai 
különböző építészeti kialakításokra. Az elmúlt 
évek nagy sikert aratott kiállítása Németor-
szágból, a Modemben.

O Június 16., csütörtök, 18 óra
Polónyi követői. A mai mérnöktársadalom 
munkásságának bemutatása tablókon, maket-
teken és modelleken, a Modemben.

ELŐZETES:
O Június 17., péntek
Építéstudomány – Építőművészet. Nem-
zetközi konferencia, a Polónyi-kiállítás-
hoz kapcsolódva, a Déri Múzeumban.

O Június 17., péntek
Éberling Anikó kortárs festőművész kiállí-
tása a Hal Köz Galériában.

O Június 17., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Június 17., péntek, 18 óra
Természetművészet/Kiterjesztett való-
ság a Modemben. Nemzetközi Velencei-tavi 
Symposion Land art a múzeumban – a kortárs 
művészet egyik különleges, de a közönség 
számára viszonylag kevéssé ismert ága, amikor 
a képzőművészeti alkotások/installációk a 

természetben valósulnak meg, sokszor kifeje-
zetten nagy léptékben. 

O Június 17., péntek, 18 óra
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.

O Június 18., szombat
Családi sportnap a Malomparkban a Debre-
cen Rádió FM95-tel.

O Június 18., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

Végtelen sokféleség. A rovarok 
birodalma 
– Kölcsey Központ, május 22-éig

Kortárs dán építészet 
– Modem, 22-éig

A természet képekben. Kása Ferenc 
festményei 
– Homokkerti Közösségi Ház, 31-éig

Egerek. A darabhoz kapcsolódó 
rajzverseny díjazottjainak kiállítása 
– Újkerti Közösségi Ház, 31-éig

Appelshoffer Péter kortárs festőművész  
kiállítása
– Hal Köz Galéria, június 11-éig

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ:
Őseink hite 
– kiállítás a Szent Anna-székesegyházban.

Álmodó magyarok – Történetek Debrecen 
irodalmából. 
Állandó kiállítás a Debreceni Irodalom Házában, 

a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban

Az antikvitás arcai. Válogatás a Déri 
Múzeum antik gyűjteményeiből  
és a római császárkor korai időszakából 
származó barbár temető régészeti 
leleteiből.
– Munkácsy-terem

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

A „TEGYÜNK EGYÜTT AZ AGRESSZIÓ ELLEN” projekt alternatív eszköztárral, az eddig bevált 
jó gyakorlatok meghonosításával kívánta az áldozattá válás elkerülését és a bűnmegelőzést 
elősegíteni. A prevenció akkor a leghatékonyabb, ha az intézkedések és színterek – a módszerekkel 
összhangban – egymás hatását erősítik. Ezt a projekt 6 hónapja alatt az egymásra épülő és kiegészítő 
szakmai tartalmak biztosították. 

Pedagógus mediátorok képzése: A mediáció az alternatív konfliktuskezelési módszerek egyike, 
mely a felek érdekein alapuló, kölcsönösen előnyös egyezségek megkötését segíti elő. Programunk azt 

célozta, hogy az iskola közösségei – pedagógusok, egyéb támogató szakemberek és diákok – minél szélesebb körben megismerjék, 
és használják az alternatív konfliktuskezelési technikákat. A résztvevők mediációs képzésen vettek részt. A 2x3+1 napos képzés során 
gyakorlatokon, saját élményen keresztül ismerkedtek a konfliktuskezelés elméleti alapjaival. 

Kortárs mediátorképzés: A kortárs mediátorok a képzés hatására hatékonyan tudják segíteni a diákok közötti konfliktusok 
megelőzését, kezelését. A munkába bevont tanulók pedagógus-mediátor segítségével dolgoznak. A kezelt problématípusok 
között szerepel a közösségi média helytelen használata, a kapcsolati nehézségek, a zaklatás, a hírbehozás, a pletykák, a kulturális 
konfrontáció, a vandalizmus, az osztálytermi vagy iskolán kívüli jogviták.

Kortárs képzés-asszertív kommunikáció tréning: Az asszertivitás olyan szemlélet és viselkedésmód, amelynek birtokában az 
egyén oly módon tudja szándékait érvényesíteni, hogy közben tekintettel van mások jogaira, szándékaira is. A projektben részt 
vevők 3 napos tréning keretében sajátították el használatának irányelveit.

Élménypedagógia: Az élménypedagógiai képzésen a részt vevők vezetői, kommunikációs és együttműködési képességeit 
fejlesztettük, amelyet a saját munkaterületükön is használni tudnak. 

Rendhagyó osztályfőnöki óra: Interaktív tanórákat tartottunk, csoportos feladatmegoldással, kooperatív tanulással. Az órákat a 
szülők számára is nyitottá szeretnénk tenni egy későbbi projektben.

Közösségi rendezvények, kortárs dráma-színház: A településen élők közösségi erejének a fokozása, kontrollált találkozási 
lehetőségek, kommunikációs színterek megteremtése és a szabadidő hasznos eltöltésének alternatíváját kínálták ezek az alkalmak.

Család- és munkajogi alternatív tanácsadás: A családon belül, lakókörnyezetben, munkahelyen felmerülő konfliktusok feltárása 
és megoldási javaslatok irányított keresése személyre szabott tanácsadások során.

Együttműködést építő és módszertant fejlesztő work–shopokon az együttműködő oktatási-képzési, szociális partnerszervezetek 
részvételével együttműködési megállapodás lefektetése, melyben a közös célokat és alapelveket fogalmaztuk meg.

A tapasztalatokról: A fiatal korosztály bűnmegelőzési ismeretei elvont szinten mozognak. A veszélyes szituációk során 
áldozattá/elkövetővé válásukat nem realizálják fenyegetésként. Az információk személyessé tétele elengedhetetlen része 
lenne a prevenciónak. A mediáció akkor tud erőteljesen hatni a diákok konfliktuskezelési 
beállítódására, ha az általános iskolától akár az egyetemi életük végéig jelen van, 
és a tantestületekre, iskolavezetésre jellemző ez a vitarendező konfliktuskezelési 
metódus. Vagyis, a projekt hosszabb működési idővel tudna – több pedagógust 
és kortárs mediátort elérve – generációs hatást gyakorolni.

Pályázat száma: BM-15-MA-044

O Június 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben, ill. a Hotel Lyciumban.

O Június 18., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Június 18., szombat, 20.30
Csukás István–Szitha Miklós: Gombóc Artúr, a 
nagy utazó. Zenés mesejáték a Játékszín elő-
adásában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.
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TŰZOLTÓ KERESZTYÉN 
GYERMEKTÁBOR
7–13 éves gyermekek részére
Helyszíne: Vásárosnamény, Károlyi tanya
Ideje: július 11–16.
Részvételi díj: 19 ezer Ft/fő
(jelentkezéskor 2 ezer Ft előleg fizetése szükséges)
Jelentkezési határidő: június 19.

Jelentkezés telefonon: +36 20 886 2856 
Info: www.ujremeny.hu

ENGLISH BIBLE CAMP
Korhatár: 13–20 éveseknek
Mikor? Július 4–8.
Hol? Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola
Mennyiért? Összköltség: 10.250 Ft/fő: 3 ezer Ft regisztrációs díj 
(előleg)  I  3 ezer Ft részvételi díj (visszakapod, ha végig ott leszel, 
és sikeres záróvizsgát teszel!)  I  4.250 Ft az ebéd (rendelünk, ha 
szeretnél)
Program? Naponta 8–16 óra között. Napi 4 nyelvóra, hogy fej-
leszthesd tudásod angol anyanyelvi tanárokkal! A nap többi ré-
szé ben sok más program, ahol gyakorolhatod nyelvtudásodat.

Várjuk jelentkezésed június 20-áig!
A jelentkezés érkezési sorrendben történik (maximum 30 főt tu-
dunk fogadni!), és csak a 3 ezer Ft regisztrációs díj befizetésével 
együtt érvényes! A fennmaradó összeget legkésőbb az angol hét 
első napján kell befizetned!

E-mail: englishweekdebrecen@gmail.com I Info: www.ujremeny.hu
Szervező: FÉK » Fiatalok az Élet Küszöbén I Támogatók: B. O. K. 
Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola, Ú. R. B. GY.

Jelentkezés telefonon:
+36 20 770 5791

Utazunk az irodalomba(n)!
Idén a Debreceni Ünnepi Könyv-
hét programjai június 9. és 13. 
között zajlanak majd, ám már 
8-án, a nulladik napon elkezdőd-
nek – Rock, fiúk, satöbbi címen 
– egy időutazással a zene és az 
irodalom világába.

Június 9-én, a Csapó utcai 
sétálóövezetben 15.30-tól a XIV. 
Debreceni Költészeti Fesztivál 
versmondó versenyének díjazott-
jai szavalnak. 16 órától Ritmico-
koncert lesz, majd 17 órától 
a Könyvhetet megnyitja Térey 
János költő, köszöntőt mond 
Komolay Szabolcs alpolgármester. 
17.30-tól Szeptember Quartet-
koncert. 19 órától a Kölcsey 
Központ Báltermében Térey János 
Őszi hadjárat című kötetét Szirák 
Péter mutatja be; közreműködik 
Mercs János színművész.

10-én, pénteken, a Csapó utcai 
sétálóövezetben 16 órakor Dániel 
András, 16.30-tól Lakner Lajos 
könyvbemutatója lesz, 17 órától 
Beltine-koncert (kelta–ír gyöke-
rű muzsika). 18 órától: Ország, 
város, fiú, lány – Háy János új 
könyvét Szirák Péter mutatja be. 
19 órakor Folk Error-koncert.

11-én, szombaton, 16 órától 
Újhelyi Kinga és Szabó Krisztián 
KAF verseiből szemezget. 17 órá-
tól a Dongó együttes családi 
koncertje, 18 órától Arany Zoltán 
World Music Syndicate, majd 
19 órától a Neonhal koncertje 
kezdődik.

12-én, vasárnap, 16 órától a 
JAK és a FISZ könyveivel ismer-
kedhetünk meg, majd 17-től Jazz 
Five-, 18 órától Chico Manada-kon-
certen szórakozhat a közönség. n

ismét lesz régiségvásár: május 22-én, június 12-én és 26-án, 
reggel 7 és délután 15 óra között feltétlenül érdemes kilátogatni 
a Kishegyesi úti Tesco-parkolóba a régi tárgyak, a nosztalgia 
kedvelőinek.

A mindentvarró tű: különleges hangulatú mesét láthatnak 
kicsinyek és nagyok a Vojtina Bábszínházban május 29-én 
Málikáról és a Cérnácska Szabócskáról, aki még a Cápafogú 
Konrádtól sem ijed meg…



Minden délibáb
Berki Tamás és Sárik Péter évek óta zenélnek együtt 
különböző formációkban, duóban pedig 2012 óta 
lépnek színpadra. Fellépéseik igazi közönségbarát 
dzsesszkoncertek, teli humorral, örömmel, játékkal 
és energiával. A Minden délibáb című koncert az 
azonos néven megjelent lemezre épül, amely közel 
egy év zenei élményeit gyűjti csokorba. A 70 éves 
Berki Tamás debreceni születésnapi koncertjén, 
május 23-án, a Kölcseyben régi és új Berki-szer-
zemények és örökzöldek jelennek meg – egészen 
sajátos módon. n

Téri Árpád, az egykori debreceni színdirek-
tor, aki 1950 és 57 között igazgatta a 

Csokonai Színházat, május 25-én lenne 
százéves. A Horváth Árpád Stúdió-
színházban idézik meg emlékét ezen 

az a napon, 19 órától az Egymás 
Bábelében című előadással. 

Ez – a látszat ellenére – 
nem irodalmi est, hanem 
egy monológ a test 

és a lélek önzéséről, 
házasságról és tiltott 
szerelemről, erőről 
és erőszakról, bűnről, 
megalkuvás ról és 
meghódolásról, sza-
badságról és rabságról 
és még sok minden-

ről… Szabó Lőrinc írá-
saiból összeállította és 
elmondja: Téri Sándor. n

O vASárnAPi tudoMány. Kanyargó, hömpölygő 
folyókról lesz szó az Agóra Tudományos Élményköz-
pont sorozatában május 22-én 10.30-tól. Hogyan 
születik egy folyó? Hol a leggyorsabb, és hogyan 
formálja a tájat? Ezen a foglalkozáson a Homokzó 
2.0 segítségével a gyerekek maguk alakíthatnak ki 
folyómedret, megnézhetik, hogyan jut el egy folyó 
a forrásától a torkolatáig, örvényt kavarhatnak és 
egyszerű vízszűrő-berendezést is készíthetnek. A 
programon az Agórába szóló belépőjeggyel lehet 
részt venni, előzetes regisztráció alapján. Bejelent-
kezés péntek délig az agora@agoradebrecen.hu 
e-mail címen. n

Wesser PAtrik, a most még az általános iskola negyedik 
osztályba járó ifjú debreceni dobfenomén és csapata, a Crocodile 
Rock június 3-án lép legközelebb hazai pályán színpadra: az 
Incongnitó Klubba várják egy fergeteges, jó hangulatú buliba 
a közönséget. Közben teljes gőzzel készülnek a Múzeumok 
Éjszakájára tervezett fellépésükre is. 

Egymás Bábelében
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Kőműves Kelemen
Debreceni premier helyszíne lesz a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpad június 15-én: Szörényi Leven-
te, Bródy János, Sarkadi Imre és Ivánka Csaba 
rockballadáját 20.30-tól láthatja a közönség. A Cso-
konai Színházzal közös produkció főbb szerepeiben 
Blaskó Pétert, Katona Kingát, Mercs Jánost, Papp 
Istvánt, Kiss Gergely Mátét láthatjuk; a rendező 
Mészáros Tibor. Esőnap: június 16. n
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Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a 
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben 
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyul-
ladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőr-
telenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai 
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel 
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

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

O Kertész mihály-terem
Május 12–18. 15.45, 17.45  Angry birds – A film

Május 12–18. 19.45  Amerika kapitány: Polgárháború

 (14-én és 15-én 13 órától is)

Május 19–25. 15.30  Angry birds – A film

 (21-én és 22-én 13.30-tól is)

Május 19–25. 17.30, 20 óra  X-men – Apokalipszis

Május 26.–június 1. 15.30  Angry birds – A film

 (28-án és 29-én 13.30-tól is)

Május 26.–június 1. 17.30  X-men – Apokalipszis

Május 26.–június 1. 20 óra  Warcraft: A kezdetek

O soós imre-terem
Május 12–18. 17.30  Amerika kapitány: Polgárháború

Május 12–18. 15.15  A dzsungel  könyve

Május 12–18. 20.30  rossz szomszédság 2.

Május 14–15. 13.15  Angry birds – A film

Május 19–25. 17.45  Angry birds – A film

Május 19–25. 15.45  tiszta szívvel

Május 19–24. 19.45  Amerika kapitány: Polgárháború

Május 21–22. 13.15  A lovasíjász

Május 26.–június 1. 19.45  X-men – Apokalipszis

Május 26.–június 1. 15.15  rossz szomszédság 2.

Május 26.–június 1. 17.15  Warcraft: A kezdetek

O deésy alfréd-terem
Május 12–18. 18.15  rossz szomszédság 2.

Május 12–18. 16.15  A művészet templomai: leonardo Da vinci  
 – A lángelme milánóban

Május 12–18. 20.15  egy őrült pillanat

Május 14–15. 14.15  A művészet templomai 
  – firenze és az uffizi képtár

Május 19–25. 15.45  mustang

Május 19–25. 17.45  Amerika kapitány: Polgárháború

Május 19–25. 20.30  rossz szomszédság 2.

Május 21–22. 13.45  A művészet templomai: leonardo Da vinci 
  – A lángelme milánóban

Május 28–29. 14 óra  Angry birds – A film

Május 26.–június 1. 16 óra  A játékkészítő

Május 26.–június 1. 18, 20.15  rendes fickók

X-Men: Apokalipszis

Végre kiderül, miért dühösek a madarak! Hiszen 
eredetileg csupa kedves, boldog és a repüléssel nem 
is kísérletező szárnyas élte világát a Madár-szige-
ten. A társaságból viszont valahogy mindig kilógott 
három jó barát: Piros (aki azért néha kissé ingerült), 
valamint hű haverjai, Chuck és Bomba. Amikor 
titokzatos, zöld malacok szállnak partra, ők hárman 
sejtik meg először, mivel próbálkoznak a vendégek, s 
az ő dolguk, hogy megállítsák a röfiket a világ egyik 
legismertebb játéka alapján készült filmben.

Az eljövendő múlt napjainak rendkívüli eseményei 
után tíz évvel X professzor, Magneto és Mistique 
még mindig kerülik egymást, ám a sors újra úgy 
akarja, hogy útjaik ismét összefussanak. Apoka-
lipszis felébred a sírjában, és úgy dönt: hirtelen 
evolúciós ugrással átalakítja a 80-as éveket... Ezzel 
az átmeneti nyugalom véget ér, és senki sem ma-
radhat semleges: hatalmas háború várható. Bryan 
Singer filmjének főbb szerepeit James McAvoy, 
Michael Fassbender és Jennifer Lawrence játsszák.

Azeroth eddig békés birodalma a háború szélére 
sodródik ebben a látványos filmben: cork harcosok 
menekülnek haldokló országukból, hogy új hazát 
foglaljanak. Amikor megnyílik egy átjáró a két világ 
között, az egyik seregre a pusztítás vár, a másikra a 
pusztulás. Úgy néz ki, végül két hős fogja eldönteni 
népük és hazájuk sorsát. Így kezdődik a látványos 
eposz a hatalomról és áldozatról, amelyben a hábo-
rúnak sok arca van, és mindenki harcol valamiért.

Warcraft: A kezdetek

Angry Birds

Filmek az Apollóban

Májusi filmkavalkád



Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a 
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben 
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyul-
ladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőr-
telenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai 
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel 
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket május 26-áig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

ill. a Debrecen TV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a  
Debrecen Televízió filmjéből,  

a Virág virágossága című alkotásból sorso-
lunk ki két DVD-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Kocsis István (Hajdúszoboszló, Major u.) 
Papp Klára (Debrecen, Orgona u.)



Hurrá, gyermeknap!
Családi és városrészi programok debreCenben

Carmina Burana
profán varázslat: konCert a kölCseyben

Ünnepi könyvHét 
a Csapó utCai sétálóövezetben

2016.
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jún. 16.
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O ProgrAMok, AjándÉkbA. Május sokunk ked-
venc hónapja. Nem véletlenül. A tavasz ilyenkor a 
legszebb színeiben pompázik, csábítanak a napsü-
tötte teraszok, a hangulatos parkok, a jó levegő és 
a természet, s nem utolsósorban a gondolat, hogy 
mindjárt itt a nyár, a szabadság, a fesztiválszezon. 
A nyaralás tervezgetésén túl a május és a június az 
érettségik és felvételik időszaka, s ilyenkor ünne-
peljük a gyerekeket és az édesanyákat is. A késő 
tavasz, kora nyár gazdag programkínálata számos 
lehetőséget kínál arra, hogy – a megszokott ajándé-
kok mellett – egy-egy színházi vagy koncertélmény-
nyel köszöntsük szeretteinket, vagy lazítsunk egyet 
a vizsgahajrá közepette. Mindehhez ideális ajándék 
a Tourinform-irodában kapható ajándékutalvány, 
melynek összegét a vásárló határozza meg, és 
melyet a megajándékozott egy éven belül szabadon 
felhasználhat. A több száz debreceni program között 
egyszerűen, gyorsan, napra, témára szűrve lehet 
böngészni a www.iranydebrecen.hu weboldal Prog-
ramajánló rovatában, melynek segítségével akár 
hónapokra előre is tervezhetjük a szabadidőnket. Aki 
már ki is választotta a számára kedves programot, 
jegyét egyszerűen, sorban állás és kezelési költség 
nélkül megvásárolhatja a Tourinform-irodában, ahol 
– a debreceni rendezvények mellett – budapesti és 
országos színház- és koncertjegyek, fesztiválbérle-
tek is kaphatók. n






