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„Debrecen a költők városa volt mindig. Itt élt és
írt Fazekas, Kovács, Földi, Szentgyörgyi, Csokonai,
majd később megjelent itt Ady, Tóth Árpád, s a mai
napig érdemes költők ápolták a Múzsát a kollégium,
főiskola, majd egyetem árnyékában.” Egy, a fönti
sorba szintén fölveendő, Debrecent is megverselő
(ismerjük jól: „ÓRIÁS és ékszerész”) szerző, Szabó
Lőrinc fogalmazott így 1937-ben, s sorait akkor is
szívet melengető olvasni, ha állítólag Kiss Tamás,
az egyik utolsó „nyugatos”-ként számon tartott költő-szerkesztőnk baráti társaságban utóbb ekképp
kommentálta írótársa szavait: „én ezt már akkor is
túlzásnak éreztem”.
Túlzás vagy sem, ám Debrecen a jelenkori líra
két meghatározó alakja révén ma is letörölhetetlenül rajta van a költészet térképén. A nemrégiben –
tragikusan korán – elhunyt Borbély Szilárd kortársi
jelenléte és hatása nem szűnik, a cívisvárosban
született, és ide azóta is hazajáró Térey János
izgalmas életműve folyamatosan gazdagodik.
A fiatalabb generációból pedig bátran jegyezze
meg a kedves olvasó az alábbi két nevet: a hazánkat a napokban a költészet világnapja alkalmából Rómában képviselő Áfra Jánosét, valamint
a Fiatal Írók Szövetségének idén megválasztott
társelnökéét, Korpa Tamásét. S ami még fontosabb,
az az aktív utánpótlás: az egyetem, a középiskolák,
albérleti szobák és kocsmák árnyékában, alkotói
körökben ifjú költők munkálnak szorgosan szóékszereiken azért, hogy egyszer ők is óriások legyenek.
Figyeljünk rájuk.
Lapis József
szerkesztő, irodalomtörténész
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Ruhásszekrény
az ablak előtt
Pál Csaba, a városi önkormányzat
sajtóreferense rendhagyó tárlat
vezetésén vehetünk részt az
Álmodó magyarok című irodalmi
kiállításon április 12-én, szerdán,
14 órakor. E program lehetőséget
teremt arra a Debreceni Irodalom
Házában (Péterfia u. 28.), hogy kissé eltöprengjünk: miért is érdekel
minket az, hogy alkotójuk hogyan,

milyen körülmények között élt,
dolgozott, milyen tárgyakkal vette
körül magát, mi az, ami hozzá
köthető, s nem csupán virtuálisan
létezik számunkra, de a maga fizikai valójában is. Szóba kerülhetnek
alkotói módszerek, szerepek, a
valós és az alkotott világ között
feszülő ellentétek, tények és látszatok, mítoszok és ereklyék. n

A mi bolygónk
1970-ben egy amerikai egyetemista, Denis Hayes kezdeményezésére
tartották meg az első Föld napját,
hogy felhívják a figyelmet az egyre
fokozódó ökológia válság
jeleire és a bolygónk
védelmére. Az akció
később világmozgalommá nőtte ki
magát; 1990 óta
Magyarországon
is minden évben
megünnepeljük a
Föld napját.
Április 22-én
és 23-án az Agóra
programja is a Föld
napjához kapcsolódik. Az
érdeklődők megtudhatják, miben
különbözik az ózon az életadó oxigéntől, hogyan működnek a szélerőművek vagy azt, hány csillagot

számlálhatunk meg éjszaka egy
mesterséges világítástól mentes
területen.
A környezettudományi előadások
mellett játékos feladatok
mutatnak rá arra, hogy
mi mit tudunk tenni
a Föld megóvásáért.
Számot adhatnak
a látogatók arról,
tudják-e, hány év
alatt bomlik le
például egy műanyag flakon, vagy
ki tudják-e alakítani

Európa domborzati
térképét a Homokozó
2.0 segítségével.
Az Agóra Tudományos Élményközpont ezen a hétvégén kedvezményes, 900 forintos jeggyel
látogatható. n

O Napló. Ez Potyók Tamás tárlatának
címe, mely az Élettudományi Galériában
nyílik április 29-én; közreműködik Ú jhelyi
Kinga színművész, valamint Szabó Krisztián gitáron. Másnap délelőtt az Elméleti
Tömb galériájában nyílik új kiállítás;
itt a Potyók festőiskola tanítványainak
alkotásaival találkozhat a közönség.
O Francia vígjáték – orosz szellem.
Pierre és Élisabeth vacsorára várják Élisabeth
testvérét, Vincentet és annak várandós feleségét, illetve gyermekkori barátjukat. Az este
jó hangulatban telik, míg Vincent ki nem böki,
milyen nevet választott hamarosan születő
fiának. A Hogyan nevezzelek? nem véletlenül
vonz nagyszámú, lelkes közönséget: szórakoztató, jó humorral és kedélyesen szembesít az
apró emberi gyarlóságokkal, s igazi, filozófiai
kérdéseket is pedzeget.
Debrecenben a fiatal orosz rendező, a
Moszkvai Színművészeti Egyetem és a Harvard
Egyetem színészmesterség-tanára, Ilja
Bocarnikovs viszi színre Matthieu Delaporte
és Alexandre de La Patellière komédiáját.
Mint mondja, „az előadás telis-tele van olyan
pillanatokkal, melyek megnevettetik majd a
közönséget... Hiszek abban, hogy a közönség
érezni fogja, hogy ez több mint poénok sora,
hiszen közben olyan témákról beszélünk, mint
a szeretet, a család és a barátság.”
Az előadás szereplői Mészáros Tibor,
Mercs János, Vranyecz Artúr, Majzik Edit, Zeck
Juli és Ráckevei Anna. Premier: április 7-én a
Víg Kamaraszínházban. n
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Kürtvarázs
Ódon aranystukkó, sziklacsúcs-zendület, acélkék
dallamív, alpesi távlatok… A Kodály Filharmónia
Debrecen május 6-ai hangversenyének fókuszában Mozarttól Hacsaturjánig a karakteres szín, a
mélabús bánat, a masszív erő, a hangtér-teremtő
bérc-ragyogás messze zengő férfias hangszere: a
kürt áll. Az est szólistája Ember Dániel, a koncerten
közreműködik a Kodály Filharmonikusok Debrecen,
vezényel Káli Gábor. n

Hamuban sült pogácsa
Akkor kapjuk ezt, ha nagy út előtt állunk. Testi, szellemi, lelki táplálék egyszerre, hiszen erőt ad még egy
csipet morzsa is belőle. A kenyér pedig „a gondtűrő
emberé, aki vet, arat, akinek malma van, tűzhelye,
hitvese, akinek temploma, hite van” – mondja a
mese. S milyen nehéz megküzdeni azért, hogy legyen mindenkor az asztalon! A küzdelem pedig olyan
sokféle lehet. Ennek indult utána a Vojtina társulata
új kamarajátékában. Bemutató: április 30-án! n

O Béke Veled! A kortárs magyar kultúra meghatározó alakja
drMáriás (1966), aki a képzőművészet, a zene, a szépirodalom és
a műkritika terén az elmúlt három évtizedben egyaránt jelentős
teljesítményt hozott létre. Az egykori Jugoszláviában, Újvidéken
született művész debreceni tárlata az eddigi legnagyobb hazai
bemutatkozása. A Modem retrospektív kiállítása, a Béke Veled!
május 14-éig látható a Modemben.

Születésnapomra

O Tojásfa Józsán. Április 9-én 10 órától virágvasárnapi
tojásfaállítás és családi délelőtt várja az érdeklődőket a DMK
Józsai Közösségi Házában.

Kalákában lenni jó. A Kalákával kalákában lenni
pedig a jónál is jobb. A Kaláka a költészet napjához
kapcsolódó koncertjén József Attila, Weöres Sándor,
Kosztolányi Dezső, Kányádi Sándor, Tamkó Sirató
Károly és mások költői világát idézi meg.
Ezek a remek muzsikusok (Becze Gábor – ének,
nagybőgő; Gryllus Dániel – ének, gitár, mandolin;
Gryllus Vilmos – ének, gitár, cselló és Radványi Balázs – ének, citera, furulyák) április 10-én 11 órakor
a Kölcsey Központban lépnek színpadra, ahol – mint
Kányádi Sándor írta róluk – „nem ráerőszakolják
a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a
Gutenberg óta könyvekbe száműzött, »szív-némaságra« született s ítélt versekből a maguk olvasata
szerinti eredeti dallamot.” n
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Debrecen évszázadok
hagyományos kereskedelmi kapcsolatok, a kalmárcsaládok is elszegényedtek. Debrecen vezetői a
megfogyatkozott népességű város részére szerezték meg 1693-ban a szabad királyi városi címet.
Ezzel a szabadságlevéllel végleg kikerült a földesúri fennhatóság alól. A város nemességet nyert,
lakosai számára polgárjogot adományozhatott, és
az önkormányzata által szabott törvények szerint
élhetett. Új címert is kapott a város: ennek középpontjában továbbra is a poraiból feltámadó főnixmadár állt. A diploma olyan nagy szerepet játszott
Debrecen életében, hogy a mai napig április 11-én
ünnepeljük a város napját.
Történelme során több ízben is az ország központja volt Debrecen. Hegy, vár, folyók nélkül
hogyan volt ez lehetséges?
Valóban elcsodálkoztak a régi utazók, minek
köszönhette a város gyors fejlődését. Hogy várossá vált, abban legnagyobb szerepet a fekvése
játszott. Nem tudjuk pontosan, mikor épült, de már
a 12. században feljegyezték róla, hogy leégett.
A történelmi Magyarország közepén feküdt, eltérő
tájegységek, az észak–déli és kelet–nyugati utak
találkozásánál, a Tisza szabályozása előtt megkerülhetetlenül. Folyókkal, ásványkincsekkel és nemes
építőanyagokkal nem rendelkezett, de ott voltak
a Hortobágy végtelen legelői az állattenyésztés,
a termékeny hajdúsági lösz pedig a földművelés
számára. Virágzott kereskedelme és kézműipara,
cívispolgárai pedig nagy vagyont halmoztak fel.

Debrecen 1693. április 11-én szabad
királyi városi oklevelet kapott. Hogyan
ér össze ma a hagyomány, a múlt,
a cívis életforma és a város napja?
Szendiné Orvos Erzsébettel,
a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar
Megyei Levéltárának igazgató-főlevéltárosával beszélgettünk.
Miért volt fontos Lipót császár rendelete Debrecennek? Miért kiemelkedő ez a nap a város
számára?
Debrecen – földrajzi helyzeténél fogva – már a
középkorban fontos kereskedelmi csomópont volt,
és már 1361-ben elnyerte mezővárosi státuszát.
1405-től lényegében Buda város jogállásával
rendelkezett, majd – az erdélyi fejedelmek támogatását élvezve – a Tiszántúl leggazdagabb és
legnépesebb városává vált. A 17. század második
felétől azonban súlyos megpróbáltatások érték a
várost: a törökök, a tatárok, a kurucok és a németek
mellett a tűzvészek sem kímélték. Megszakadtak a

Sokszor emlegetjük a cívis életformát: mi volt
ennek a lényege?
A cívis szellemiség alapja a kálvini reformáció volt,
amely egyszerűségre és puritán életmódra nevelte
polgárait. A sajátos cívis öntudat a 17. században
alakult ki. Hogy ki válhatott debreceni polgárrá,
elsősorban a hasznosság és az önvédelem szabta
meg. A 18. században Debrecen gazdagsága már
csak hírében élt. A kereskedelem lehanyatlott, a
céhes kézműipar csak a közvetlen környék elemi
szükségleteire dolgozott. A földművelés egyre
nagyobb tért hódított, és a század végére Debrecen jellegzetes, félig polgári, félig paraszti jellegű
cívisvárossá alakult.

„A cívis szellemiség alapja
a kálvini reformáció volt”
A debreceni ember zárkózott az idegenekkel
szemben, bár többször befogadó városnak bizonyult: a török időkben például a távoli Szegedről és
Makóról is betelepedhettek. Ez a védekező maga-
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óta megkerülhetetlen
tartás azonban értékmentő szereppel bírt. A cívis
szellemiségnek köszönhető, hogy Debrecenben
1786-ban nem a német nyelv vált hivatalossá:
Domokos Lajos főbíró ugyanis megtagadta II. József rendeletének végrehajtását. Debrecen klas�szicista stílusú építészeti remekeit – Kollégium,
Nagytemplom, Városháza – is ennek a szellemiségnek köszönhetjük. Az első világháborúig szokásban
volt az is, hogy a debreceni polgárok sírköveire a
leszármazottak odavésték a cívis jelzőt, annyira
fontos volt számukra polgári autonómiájuk.

„...több mint 11 ezer méter
iratot őrzünk”
Milyen volt az egykori cívisek élete?
A debreceni cívispolgárok vegyes gazdálkodást
folytattak: a szántó- és szőlőművelés mellett jelentős volt az állattenyésztés. A lakosok nagy része
kézműiparos volt. A termékeket a híres debreceni
vásárokon árulták, ahol – a csizmák, szűrök, szappanok, kenyér vagy mézeskalács mellett – árulták a
Hortobágyról ezrével behajtott szarvasmarhát, lovat
és juhot egyaránt. A debreceniek sokáig szigorú
illem- és szokásrend szerint élte, szabályozták a
lakodalmak és keresztelők tartását is. A szigorú
városatyák nem nézték jó szemmel a táncolást
sem; a 17. században többször tiltották is. Szívesen
jártak színházba, bár a város első állandó kőszínháza csak 1865-ben nyitotta meg kapuit. Ekkor
nyíltak városszerte kávéházak; itt újságot olvasni és
beszélgetni lehetett, sőt a Bika Szállóban biliárdozni
is. A Nagyerdő is nagy népszerűségnek örvendett;
ide jártak majálisozni.
Ha valakit érdekel a város múltja, van lehetősége rá, hogy kutassa?
Múltunk írott emlékeit a levéltárak őrzik és adják
az érdeklődő kutatók kezébe. Kutatásukra bárkinek
ingyenesen lehetősége van intézményünkben, ahol
több mint 11 ezer méter iratot őrzünk. A forrásokat
már interneten keresztül is el lehet érni. Kiemelkednek közülük az egyházi anyakönyvekről készített
adatbázisaink, melyek a családkutatók számára
nagy segítség nyújtanak. Mindezt honlapunkon
is közzétesszük. Magas színvonalú tudományos
és tudományszervező munkánkért, digitalizálási
tevékenységünkért 2014-ben megkaptuk „Az Év
Levéltára” címet.
Mire lehet igazán büszke a levéltáros, milyen
különleges kincsekre?
Legféltettebb irataink az oklevelek, amelyek a legkülönfélébb adományokat, kiváltságokat foglalják

magukban. Rendkívül értékesek a török oklevelek is,
melyeket 1555 és 1691 között a török hatalmasságok adtak a helyi polgároknak. A címeres nemeslevelek kézzel festett színes címerképei pótolhatatlan
információkat adnak a viseletről, a fegyverekről,
a botanikáról. A nagyszámú oklevelek mellett
csaknem hiánytalanul rendelkezésre állnak a városi
jegyzőkönyvek 1547-től 1848-ig. Sokrétűen érzékeltetik a város arculatát, betekinthetünk általuk
a városlakók gondolkodásába. A debreceni céhek
egyedülálló, gyönyörű dokumentumai mellett fontosak az egykori titkos levéltár iratsorozatai, vagy a
kéziratos térképek, melyek 1750-től maradtak fenn.
A törvényszéki iratok közül megemlíthetjük Veres
Rebeka boszorkányperét. A tanácsi iratok gyűjteményében található Fazekas Mihály 1828. évi végrendelete, Széchenyi István 1845-ben kelt díszpolgári
oklevele, vagy Kossuth Lajos 1849. január elsejei
levele, amelyben értesíti a várost az országgyűlés
és a kormány Debrecenbe költözéséről. n
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A legtöbb helyi hírt nálunk találják
Modern megjelenéssel, a város színeit szimbolizáló virtuális stúdióból jelentkezik március
közepétől a Napszemle. A népszerű hírműsort
több szempontból is megújította a Debrecen
Televízió. Nem csupán az arculat változott,
a hírközlés módja is sokoldalúbb – nyilatkozta Vida Gyula, a Médiacentrum Debrecen
főszerkesztője.
Mi változott még?
A szokásos, „asztalnál ülős” műsorvezetés
mellett ezentúl teljes alakban is láthatók a
műsorvezetők, miközben a háttérben lévő
óriásképernyőn megjelenik az adott hírhez
kapcsolódó mozgóképanyag. Emellett arra
is lehetőség van, hogy egy másik óriásképernyőn, a stúdióban is megmutassuk a
helyszínről tudósító riportert.
Miért volt szükség ezekre a változtatásokra?
A példát az országos televíziók adták,
és az volt a célunk, hogy a végeredmény is
közelítsen az országos tévék színvonalához.
Remélem, ezt a nézők is megerősítik majd.
Nemcsak a Napszemle változott meg. Mely
műsorok megjelenését, tartalmát frissítette
még a DTV szerkesztősége?
Legnézettebb háttérműsoraink, az Esti
Közelkép és a Közügy is új stúdiódíszlettel
és új főcímmel láthatók, emellett márciustól
megújult a Hajrá is. A népszerű sportműsor
kinézetében és tartalmában is változott:
szerdánként vendégül látjuk és alaposan kifaggatjuk a város legfontosabb sportszereplőit a
hét témájáról.
Milyen további változásokra számíthatnak
azok, akik a képernyő elé ülnek, és a Debrecen
Televízióra kapcsolnak?
Az esti hírfolyam áprilistól teljesen
átalakul. Fél héttől nyolc óráig igyekszünk
sokoldalúan tájékoztatni a nézőket a nap
aktualitásairól. A végcél az, hogy a teljes
műsorstruktúrát megújítsuk, felfrissítsük.
Valamennyi magazinműsornak új főcímet

Vida Gyula: az esti hírfolyam áprilistól teljesen átalakul
szeretnénk készíteni, és azt is átgondoljuk,
hogy hogyan alakítsuk át azokat. Szeretném,
ha eljutnánk oda, hogy nemcsak a Napszemle
miatt kapcsolnak a debreceniek a DTV-re,
hanem, mondjuk, kedvenc magazinműsoruk
miatt is.
Mintha a friss tavaszi szelek az egész
Médiacentrumot elérték volna. Mik a tapasztalatok? Hogyan fogadta a közönség a Debrecen
Rádió FM95 új reggeli műsorát, a Vekkert?
Hivatalos felmérésünk még nincs a műsor
hallgatottságáról, de a közvetlen visszajelzéseink nagyon biztatóak. Sok helyről, különböző
emberektől kaptunk már dicséretet és pozitív
kritikát. Azt hiszem, telitalálat volt az „átlagembert” beültetni a stúdióba. Pénzes Marcsi
– a maga tiszta őszinteségével – remekül
kiegészíti a minden hájjal megkent Balogh
Vilit… A debreceniek hamar megszerették
a műsort; erre bizonyíték a rengeteg SMS is,
amit nem győznek elolvasni a műsorvezetőink.
Márciustól már 33 ezer példányban jelenik
meg a Debreceni Korzó, és – úgy hírlik – a
dehir.hu is megújul...

A kedvelt programmagazin eljut Józsára
is. A visszajelzések nagyon jók; örülnek az
ott élők ennek a lehetőségnek. Gőzerővel
dolgozunk a Dehir.hu megújításán is. A hírportál modernebb megjelenéssel, és talán
még sokszínűbb tartalommal jelentkezik
majd. A legtöbb helyi hírt továbbra is nálunk
olvashatják, emellett bővítjük a videotárat és
a fotógalériát is. Úgy gondolom, mi abban is
különbözünk a médiapiac szereplőinek egy
részétől, hogy nem más hírportálokról gyűjtjük a híreinket, nemcsak a közleményeket
másoljuk be, hanem mi magunk gyártjuk a
híreket. A Debrecen TV, a Debrecen Rádió és a
dehir.hu munkatársai közös hírszerkesztőségben, egymást erősítve és egyben ellenőrizve
is szállítják a napi híreket, mégpedig nagyon
gyorsan és nagyon nagy mennyiségben.
Ez az, amit egy helyi médium sem tud
utánunk csinálni. Igyekszünk mindenütt ott
lenni és – lehetőség szerint – elsőként, minél
bőségesebben beszámolni mindarról, ami
nézőinket, hallgatóinkat és olvasóinkat érinti
és érdekli. n

O Rádiós tojáskeresés. A tavalyi nagy sikerű húsvéti
kezdeményezés után idén is izgalmas játékra invitálja hallgatóit a
Debrecen Rádió FM95. Idén újra az ünnep egyik jelképe, a tojás kerül
a középpontba: április 10. és 13. között ugyanis értékes nyeremények
találnak gazdára a segítségükkel.
A Húsvéti tojáskeresés játékban négy debreceni üzlet vesz majd
részt: a felhívás ideje alatt mindennap egy-egy üzletben rejtenek el
Debrecen Rádió FM95 matricával ellátott csokitojást. Aki megtalálja az
édességet, és jelzi ezt a rádiónak, tízezer forintos utalványban részesülhet. Érdemes tehát a vidám hangulatot, remek zenéket és nagyon
sok helyi hírt szolgáltató rádiót hallgatnia annak, aki „gazdag” nyuszit
szeretne vendégül látni az ünnep előtt.
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O Talpra, magyar! Táncházra várják a debrecenieket március 15-én 14 és 20 óra között a Belvárosi Közösségi Házban.
A Motollával közös programban lesz kötélverés, kokárdakészítés, címertervezés gyerekeknek, valamint verbunk, palotás
és körmagyar-bemutató, majd tánctanítás. Közreműködnek a
Debreceni Népi Együttes, a Forgórózsa Néptáncegyüttes, a Főnix
Néptáncegyüttes, a Hajdú Táncegyüttes, a Debreceni Honvéd
Táncegyüttes és a Hortobágy Néptáncegyüttes táncosai.
Hallhatjuk Bárdosi Ildikó és Juhász Erika műsorát Molnár
Miklós bandájával (képünkön) a ’48-as magyar forradalom és
szabadságharc emlékezetére. Emellett pedig lehetőség lesz ’48as és katonanóták tanulására is. n

Arany János élete 13 képben

Vecsei H. Miklós és a darab rendezője, ifj. Vidnyánszky Attila

Vecsei H. Miklós korabeli elbeszélések, levelek és naplóbejegyzések alapján megírt műve
Arany élettörténetén keresztül hozza közelebb
a kor nagyjainak szellemiségét. A Kinek az ég
alatt már senkije sincsen című előadás próbálja
megidézni azt is, mit jelenthetett akkoriban az
ember és ember közötti kapcsolat, és milyen
közös hit kellett a március 15-ei eseményekhez,
s hogy mi közünk van ma a 19. század gondolatiságához.
A Csokonai Színház és a fiatal alkotócsapat
közös előadása Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából született. n
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Először a fal volt a partnere
Majdnem lebeszélték a kézilabdáról Tóvizi
Petrát gyerekkorában. Szerencsére nem hagyta
magát...
Még ősszel történt, hogy a Loki kézisei tükörsima
meccsen győzték le az MTK-t Magyar Kupa-mérkőzésen. A publikum itt figyelt fel először a mindös�sze 17 éves Tóvizi Petrára. A beálló ugyanis remek
játékkal és négy góllal vette ki a részét a sikerből.
Arról, persze, már sokkal kevesebben tudnak,
milyen út vezette a debreceni üdvöskét idáig. A vé
letlenek sorozata például semmiképpen, hiszen az
ifjú lokista édesapja nem más, mint a DKSE egykori
játékosa, Tóvizi Krisztián. Náluk gyakorlatilag az
egész família űzte, illetve űzi a sportágat.
„Nagyapám, nagynéném, édesanyám, öcsém”
– sorolja Petra a tekintélyes listát. Így aztán
törvényszerűnek tűnhet, hogy ő is kézilabdás lett,
bár ez mégsem volt teljesen az. Úszással kezdett,
majd miután a DSI sportágválasztóján sok mindent
kipróbált, javasolták neki a „családi sportágat”, ám
mégsem volt sima az útja.
– Egyszerűen béna voltam, konkrétan nem
tudtam normálisan dobni sem – mosolyog a dolgon
a tini tehetség. – Olyannyira, hogy gyakran a falhoz
állítottak passzolgatni. A szüleim jó szándékúan el
is kezdték nekem mondogatni: megpróbálhatnám
inkább a röplabdát. Édesanyám hozzá is tette,
kedvcsinálásként: nézzem meg, milyen csinosak a röpis lányok. De olyan jó volt a társaság a
kéziseknél, hogy maradni akartam.
Szerencsére maradt is, aztán voltak olyan három
harmadból álló meccsek, ahol már a létszám miatt
is pályára kellett küldeni őt – rohamos fejlődéssel
hálálta ezt meg. Petra azóta is szépen halad a
Lokiban. Főként azóta, hogy kiderült, Tone Tiselj
vele akarja pótolni a távozott Bobana Klikovacot.
Azt mondta, nagy meglepetés volt számára, de

a társak segítségével igyekszik megoldania a rá
háruló feladatokat.
Azokból pedig jut bőven, mert a Hajdú János
által vezetett junior nemzeti csapatban folyamatosan számítanak rá. Így volt ez legutóbb is, amikor a
válogatott Szkopjéban három fölényes győzelemmel
harcolta ki a kijutást az Európa-bajnokságra.
S miután a junior válogatott versenyen kívül szerepel a felnőtt NB I-ben, s itt játszik minden csapattal, tizennégyszer kell elutaznia Balatonboglárra a
Nemzeti Kézilabda Akadémiára meccselni. Így aztán
az Ady-gimi diákjának utazótáskája folyton tele van
tankönyvekkel.
De bírja a strapát. Állhatatosságának jutalma pedig az lett, hogy a Loki – Szabó Pannával és Pénzes
Laurával együtt – profi szerződést kötött vele. n

Április

7.,
14.,
21.,
29.,

18 óra
18 óra
18 óra
18 óra

DVSC-TVP–Mosonmagyaróvár KC
Alba Fehérvár KC–DVSC-TVP
DVSC-TVP–Siófok KC
DVSC-TVP–Ipress Center Vác

Fotó: unideb.hu

Újabb olimpiáról álmodozik az ötkarikás bajnok
Szeptember óta a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar sportszervező szakának hallgatója az
olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztián. A tornász Debrecenben élte át első világbajnokságát, itt lett először Európa-bajnok, és immár a város diákjaként szerezhet majd diplomát.
Előtte azonban még más feladatai is vannak. A londoni játékokon lólengésben aranyérmes
sportoló – sérüléséből felépülve – teljes gőzzel készül arra, hogy Tokióban újabb olimpiát nyerjen.
Az edzések mellett azonban szeretné a tanulást is komolyan venni.
– Az oktatók egyéni tanrenddel segítik, hogy a felkészülésről, a versenyekről se kelljen lemondanom. De ha el kell jönnöm előadásra vagy vizsgára, akkor sem maradnak el edzések, hiszen itt van
az új tornacsarnok.
Nemrégiben sportágát népszerűsítette a fiatalok között. Az egyetem Sporttudományi és Koordinációs Intézetének tornacsarnokában három nappal azt követően, hogy az ausztráliai Melbourneben megnyerte a Világkupa-versenyt, a Vénkerti DSE utánpótlás-tornászaival találkozott. Lakatos
István edző irányításával előbb a harminc tornászpalánta bemutatózott, majd a világbajnok közel
félórás bemelegítést tartott a kicsiknek.
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Fiatalok a mély vízben:
				 lehet rájuk számítani
Hetedik idényét zárja a debreceni vízilabdacsa
pat az OB I mezőnyében, s úgy tűnik, kezd beérni az utánpótlás-nevelés: egyre több helyi kö
tődésű ifjú pólós kér helyet magának a „nagyok”
között.
A Debreceni Vízilabda Klub évek óta kiemelt figyelmet fordít és nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásnevelésre, amely komoly fejlődésen ment keresztül
és nagy léptekkel halad előre. A fiú országos utánpótlás-bajnokságban szereplő ifjúsági, serdülő és
gyermek együttesek hétről hétre az ország tizennégy
legjobb csapata között pallérozódnak, de a legfiatalabbak is időről-időre villogtatják oroszlánkörmeiket.
A cívisvárosiak célja, hogy minél több saját nevelésű

Fekete Gergő is remekül megállta a helyét

(Fotó: Nagy Anita)

játékos alkossa az első csapatot, tehetségeik pedig –
Fekete Gergőhöz hasonlóan méltó – módon képviseljék a debreceni színeket és öregbítsék a hajdúsági
főváros hírnevét a magyar utánpótlás- és felnőtt
válogatottban egyaránt.
A fiatal reménységek beépítése fokozatosan
történik, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a
középszakaszos ütközetekben több debreceni kiválóság kapott lehetőséget tehetségének bizonyítására:
Dienes Imre Balázs, Fekete Gergő, Kaszanyi Roland,
Macsi Martin és Smitula Gergő már OB I-es rutinnal
rendelkezik, s debütált az utánpótlásgárda egyik
húzóembere, a 16 esztendős Turcsányi Ákos is.
Az UVSE elleni nyertes mérkőzés után Komlósi
Péter, a debreceniek vezetőedzője így értékelte az
ifjak játékát:
– Rendkívül fegyelmezetten és taktikusan, a
mérkőzést végig kézben tartva játszottunk úgy, hogy
öt debreceni fiatal aktívan ki is vette belőle a részét.
Sokat voltak vízben, ám egyetlen percig sem érződött, hogy gyengült volna ezzel a csapat. Sőt! Megbízhatóan játszottak, és nagyon szépen megoldották
a feladataikat annak ellenére is, hogy az iskola miatt
nem mindig tudnak részt venni a közös gyakorlásokon. Noha többen közülük még évekig utánpótláskorúak – vagyis van idejük beerősödni az OB I-es
mezőnybe –; már most hétről hétre bizonyítják, hogy
lehet rájuk számítani. A felnőtt csapatnak ez a hetedik élvonalbeli szezonja, lassan kezd a hosszú évek
kemény munkája beérni. Néhány éven belül már akár
a gárda gerincét is helyi kötődésű és saját nevelésű
sportolók alkothatják. Hosszú távon az a célunk, hogy
minél több debreceni pólópalánta jusson el az első
osztályig. Ehhez minden feltétel adott is, de némi
türelemre még szükség van, hogy ezek a fiatalok
beérjenek – vélekedett Komlósi Péter. n
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Fotó: dhk.hu

Kibérelték a negyedik helyet a hokisok

A bajnokságban és a kupában
is a negyedik helyen zárta az
idényt a DHK, s a klub junior
csapata is negyedik lett az
U20-as küzdelmeken.
Alapvető célját, a bajnoki elődöntőbe jutást elérte története
harmadik Mol-liga-szezonját záró
Debreceni Hoki Klub. Reménykedtünk ugyan az előrelépésben, voltak titokban dédelgetett finalista
álmok is, ám a körülmények
ismeretében reális eredménynek
tűnik a bajnoki és kupaelődöntős
végső bizonyítvány. Mindkét sorozatban a MAC Budapest állította
meg a debreceni együttest.
Az edzőcsere, s ezzel együtt
az orosz menüről az északamerikai konyhára váltás idény
közben jött, s noha a remek
januári hajrá jóvoltából sikerült
a negyedik helyen becsúszni, s
ezzel pályaelőnyt kiharcolni a
rájátszásra, mégis az a valószínű,
hogy az új stílusnak megfelelő

A játékosok, a stábtagok és a
szurkolók egyaránt büszkék lehetnek a 11 csapat versengéséből
kiharcolt negyedik helyre, hiszen
nem mindennapi nehézségekkel
megtűzdelt úton jutott el odáig a
DHK. A bajnoki véghajrá heteiben
elképesztő sérüléshullám sújtotta a csapatot, s az idénynek volt
olyan szakasza, amikor egy darabig még a rájátszásba kerülés is
bizonytalannak tűnt.

csapatjáték a következő szezonra
áll össze igazán. Jason Morgan
irányításával, a tengerentúli légió
érkeztével karakteres csapat
formálódik, melyen a magyar
hokisok is meghatározó szerepet
kapnak, s a fiatalok beépítése is
zökkenőmentes volt.
A brassóiak elleni hétmeccses
negyeddöntő (6-3, 2-5, 3-2, 4-7,
6-1, 1-3, 4-3), az erdélyi város
és Debrecen közti kétnaponkénti
folyamatos ingázás nem csupán
fizikailag, de mentálisan is megviselte a csapatot, s mire behúzta
a DHK a továbbjutást, egy sornyi
kulcsjátékos került a sérültek
listájára.
A MAC Budapest elleni elődöntős párharcra így aztán meglehetősen kifacsartan érkezett
a debreceni társulat, s az öt
mérkőzésen eldőlt párharc (1-6,
1-5, 2-7, 4-2, 5-1) megmutatta,
a bajnoki aranymeccsre jutni az
idén még túl nagy falat.
Az elődöntő során volt olyan
meccs, hogy nem állhatott
Jason Morgan rendelkezésére tíz
stabil hokisa – hiányzott Varga,
Dancsfalvi, Pados, Vaszjunyin,
Hári, Brown, Dudas, Koszourov és
Wéber, és csak vésztartaléknak
öltözött be Berta. Az élete harmadik felnőtt mérkőzésére készülő
Szokolov, a második Mol-ligás
meccsére benevezett Darabos,
a felnőtt szinten abszolút újonc
Jancsó részese lehetett a MAC
elleni egyetlen nyertes meccsnek,
Molnár pedig nem csak a debreceni együttesben, de a junior
válogatottban is szerepelhetett.

S az ifjak saját korosztályukban is hasítottak, hiszen az
U20-as juniorbajnokságban ők
is eljutottak a bronzmérkőzésig.
E párharcban a komoly szakmai
háttérrel rendelkező fehérvári
hokisok, az ifj. Ocskay Gábor
Jégkorong Akadémia nebulói
voltak az ellenfelek, s végül ők
nyerték a négy nyertes meccsig
tartó párharcot. A DHK itthon és
idegenben is behúzott egy-egy
győzelmet (4-2 és 5-3), míg a
székesfehérváriak négy sikert
jegyeztek (4-1, 7-3, 3-2 és 7-5).
Az eredményekből is látszik:
kiélezett csaták voltak, az utolsó
meccsen is volt komoly esély
arra, hogy kivívják a sorsdöntő
hetedik találkozó lehetőségét. n

Ezek a fiatalok
Érdemes megjegyeznünk a György
István vezette debreceni fiatalok
névsorát – már ebben a szezonban
is kopogtattak néhányan a nagyok
ajtaján, becsülettel helyt is álltak, s
remélhetőleg a következő idényben
is így lesz.
Íme az ifjak: Nagy Péter, Dorogi
Kristóf – Nagy Zalán József, Popkov
Denis, Borbát Norbert, Győrfy Tihamér,
Darabos Krisztofer, Kiss Tamás, Papp
Zsombor – Szokolov Artyom, Salló
Barna, Kulesov Vladiszlav, Vincze Péter
Tamás, Molnár Dávid, Jancsó Dávid
Zsolt, Szennyes Csanád, Rácz Kristóf,
Márton Koppány, Tamássy Krisztián,
Simon Alfonz.
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Debreceni focisták a címeres mezben

Fotó: dvsc.hu

Holman Dávid újoncként kapott
meghívót a bő keret edzőtáborozására, s ott lehetett a Lisszabonba utazó küldöttségben is.
– Nagyon hasznos két hetet
töltöttem a válogatottnál,
energiákkal és tapasztalatokkal
feltöltődve érkeztem vissza Debrecenbe. Kispados voltam a mec�csen, de abban bízom, hogy lesz
lehetőségem a bemutatkozásra
is, s nem ez volt az első s egyben
az utolsó meghívóm a nemzeti
válogatottba – mondta a DVSC
futballistája, aki roppant büszke
volt arra, hogy meghívót kapott a
szövetségi kapitánytól.
Nem ő az egyetlen debreceni
focista, aki válogatott edzésein
szerepelhetett az elmúlt hónapokban. Érdemes szemlélődnünk az
ifjak táborában, hiszen jó néhányan kopogtatnak az ajtón, jutnak
több-kevesebb játéklehetőséghez
a címeres mezben vagy az NB I-es
csapatban.
Volt még egy hazai debütáns
is a tavaszi meccseken. Az eddig
csak utánpótlás-mérkőzéseken
szerepelt Kóródi Nándor (képün
kön) villámrajtot vett: a Fradi
elleni összecsapás hajrájában az

Fotó: dvsc.hu

Az exlokista légiósok,
Dzsudzsák Balázs és Korhut
Mihály a nagyválogatottban,
Balogh Norbi a 21 esztendős
korosztály nemzeti csapatá
ban szerepelt, ám immár volt
jelenleg is Debrecenben játszó
futballistája a világbajnoki
selejtezőn Portugáliában szere
pelt magyar keretnek.

NB I-ben, másnap – ugyancsak
csereként – az NB III-as DVSCDEAC csapatában lépett pályára
a „nagyok” között. Ott lehetett a
Loki portugáliai edzőtáborában is,
s a csapat mindegyik mérkőzésen
játéklehetőséget kapott.
Neki és a debreceni fiatalok
számára a leginkább „kézzelfogható” karrierpélda a tavaly januárban Debrecenből Palermóba
szerződő Balogh Norberté, aki a
Juventus ellen, például, kezdőként
lépett pályára a Serie A-ban.
– Norbi számunkra a követendő példa. Története azt mutatja
meg, hogy semmi sem lehetetlen,
csak sokat kell dolgozni a céljainkért. Mindenesetre én nyomom
a melót, ahogy csak bírom, aztán
lesz, ami lesz – fogalmazott
Kóródi.
A fiatalabb korosztályokban is
vannak a debreceniek a válogatott
keretekben. Az U19-es együttesben a 18 esztendős középpályás,

Virág Ákos dolgozik Marcus Jahn
szövetségi edző irányításával.
Az U17-es utánpótlás-válogatott téli spanyolországi edzőtáborába a Debreceni Labdarúgó Akadémia 16 éves hálóőrét, Kovács
Pétert is meghívták, aki a Loki első
keretének portugáliai táborzárása
után indult a nemzeti csapat gyakorlásra, s az ottani felkészülési
mérkőzésen is szerepelhetett.
Az egy évvel fiatalabbak, az
U16-osok nemzeti együttesének
keretében öt debreceni akadémista szerepelt, játszott tavasszal:
Lakatos Benjámin, Sitku László,
Bukta Csaba, Kiss Bence és Pintér
Ádám. Az Írország elleni felkészülési találkozón Bukta hatalmas
bombagólt lőtt, s Kiss szintén
feliratkozott a góllövők közé.
A magyar U15-ös labdarúgó-válogatott edzőtáborozásán
a Debreceni Labdarúgó Akadémia támadója, Kenderesi Dávid
vehetett részt. Említsük meg a
hölgyeket is, hiszen Pintye Vivien
révén volt debreceni focistája az
Európa-bajnoki selejtezős mec�cseken szerepelt U17-es magyar
válogatottnak. n

Április

8., 18 óra
15., 18 óra
22., 18 óra

DVSC–Gyirmót
DVSC–MTK
DVSC–Haladás

Május

6., 18 óra

DVSC–Újpest

Barna Szabolcs például mindkét helyen számot adhatott tudásáról. Az U21-es válogatott edzéseire kapott meghívót, ráadásul
olyan időszakban, amikor a fiatalok a nemzeti válogatott itthon
játszó felnőtt focistáival gyakorolhattak együtt a telki edzőtáborban, Storck kapitány irányításával. „Felhívták a figyelmünket,
hogy nem mindennapos helyzet, hogy a két keret közösen készül, hogy a szövetségi kapitány a napi edzéseken szemlézheti,
kikkel számolhat majd rövidesen a felnőttek között” – mondta a
debreceni focista, akinek nem csupán e „koedukált” felkészülés,
a kapitány figyelő szeme jelentett ösztönzést, hanem az is,
hogy a Lokinál is ott van a tűz közelében. „Örülök, hogy ebben
az évben be tudtam mutatkozni az NB I-ben, élményt és önbizalmat az, hogy a felnőtt csapattal edzhettem, s a Diósgyőr ellen
néhány percet a pályán is tölthettem.
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O WAZE. Debrecen önkormányzata kétoldalú együtt
működésbe kezdett a világ
legnagyobb, 75 millió felhasználóval rendelkező közösségalapú navigációs és közlekedési alkalmazásával, a Wazezel, mely – a megállapodás
szerint – leköveti a közlekedési változásokat. Az a cél, hogy
színes adatbázist hozzanak
létre a szolgáltatón keresztül.
Debrecen – Budapest után
– a második magyar város,
amelyik együttműködik a
szolgáltatóval. n

ér

Papp László polgármester
felidézte, hogy míg 1999-ben
valamivel több mint 55 ezer
debreceninek volt autója, 2016-ra
ez a szám 90 ezer fölé emelkedett, ami 60 százalékot meg-

ár t

Az érintett körzetekben
lakossági fórumokat fognak
tartani, és elmagyarázzák
a lakosságnak a fejlesztések
részleteit.

vás

A közlekedésfejlesztésről március
6-án tartott tájékoztatót Papp
László polgármester, aki elmondta, a városi közlekedési fejlesztésekre összesen 15,7 milliárd
forintot szán a város; ehhez
kapcsolódik a déli elkerülő és a
481-es út kialakítása is. A teljes
közlekedésfejlesztési programot
2020-ig be akarja fejezni az
önkormányzat.
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Összesen 52 csomópontban
lesznek kisebb-nagyobb átalakítások. Ez a kereszteződések
ben helyenként körforgalma
kat, lámpás forgalomirányítást,
sávszélesítést, új sáv kialakítá
sát jelenti; a program 1,4 milli
árd forintba kerül.

Szent An

n a u.

u.

Egyirányú lesz a Széchenyi és Kossuth,
illetve a Szent Anna és Miklós utca
haladó növekedést jelent. Van
olyan túlterhelt csomópont, ahol
naponta 55 ezer autó halad át:
ilyen a Kossuth és Burgundia utca
kereszteződése.
Papp László hangsúlyozta, a
közlekedési program összefüggő
koncepcióként hoz változásokat,
minden eleme egyformán fontos,
bármilyen csomópont kivétele az
egész program hatékonyságát
befolyásolja. Mint mondta, egy
külső és egy belső körgyűrűt
érint a változás. Az egész városra
vonatkozóan kellett a tervezőknek
kidolgozniuk a koncepciót, és nem
csak egyes részekre koncentrálva. A programot másfél éves
előkészítés előzte meg. Mint a
polgármester elmondta, a ciklus
legfontosabb feladatának a városi
közlekedési fejlesztéseket tekinti.
Nem lehet tüneti megoldásokban

gondolkodni – mondta. A terv
összeállításakor az volt a cél, hogy
ne csak a lezárás idejére, hanem
hosszú távra, radikális változással
kínáljanak megoldási lehetőségeket a debreceni közlekedésben.
A polgármester hangsúlyozta,
az átalakításokkal, a jelzőlámpaprogramok megváltoztatásával
átlagosan 50 százalékkal növekedhet a csomópontok áteresztő
képessége, így jelentős mértékben gyorsulhat a forgalom. Mint
mondta, a négy ciklusra beállított
jelzőlámpák három ciklusra
módosulnak, egyet így szét lehet
osztani; ez szintén dinamikus forgalmat generálhat. Nyolc kilométer kerékpárút, illetve kerékpáros
övezet alakul ki; ez nem érinti az
Új Főnix Tervben meghatározott
kerékpárút-fejlesztést – jegyezte
meg a polgármester.
Áprilisban indulhat a program.
Elsőként az Árpád tér és Nyíl
utca kereszteződésében fognak
dolgozni. Mint mondta, a Szabó
Lőrinc utcáig jelentős zöldhullámot tudnak majd biztosítani, és
ahol belenyúlnak a csomópontokba, gyorsítani akarják a forgalmat, és a zöldhullám feltételeit is
biztosítani tudják majd.
Bővebb információ
és részletek a
Dehir.hu cikkében:

Jelentős mértékben gyorsulhat a forgalom Debrecenben
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O Tel-avivi járat. Március utolsó vasárnapján elindult a Debrecen és Tel-Aviv közötti közvetlen repülőjárat. Már az elsővel is 110-en érkeztek a
cívisvárosba; az erős kezdés elsősorban az áraknak köszönhető. Eleinte talán többségben lesznek azok, akik csak átutazóként használják a debreceni
repülőteret, de mivel itt működik a vidék legnagyobb zsidó hitközsége, a tel-avivi járatnak hosszú távon vallásturisztikai szerepe lehet Debrecenben.

Folytatódott az
aszfaltozási program
Elkészült a Biczó István-kert és Pac egyik fő gyűjtőútján az aszfaltozás második üteme. Az Új Főnix
Terv részeként tavaly májusban kezdték a munkát a
Csárda utca első száz méterén, a második ugyanekkora szakaszon pedig március végén készült el a
szilárd útburkolat. Kiépítették a szennyvízelvezetést
is, 350 méteren pedig zárt csapadékvíz-elvezetőt is
kialakítottak. A 110 millió forintos kertségi fejlesztés az Új Főnix Terv része. n

O 1300 négyzetméteres üzemcsarnokot adtak át
március 9-én a Házgyár utcai Vállalkozói Parkban. A 2009-ben
alapított Zolend Kft. a 200 millió forintos beruházással húsz új
munkahelyet teremtett. Papp László polgármester az ünnepségen elmondta, 2016 januárjától a nagyvállalati és a multinacionális szektorba közel százmilliárd forint működő tőke érkezését
jelentették be Debrecenben.

Debrecen város napja
Április 11-e nem csupán a magyar költészet napja,
hanem Debrecen városé is: I. Lipót császártól és
királytól 1693-ban ezen ekkor kapott szabad királyi
városi rangot Debrecen. Ebből az alkalomból április
11-én minden évben kitüntető címeket adományoz
a városi közgyűlés.
Reggel 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonás
lesz a régi városházánál, a Debreceni Helyőrségi
Zenekar közreműködésével. 17 órakor pedig ünnepi
közgyűlést tartanak a Kölcsey Központban, ahol
átadják a Debrecen Város Díszpolgára, a Pro Urbeés a Mecénás-díjakat, valamint a Sajtó-díjat, illetve
a Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat. n

O Hazám, hazám... E címmel tartott az önkormányzat
a cívisváros főterén március 15-én ünnepi megemlékezést
és koszorúzást. A műsorban felléptek – többek között – a
Csokonai Színház művészei, az Ady-gimnázium diákjai és a
Debreceni Hajdú Táncegyüttes táncosai. Beszédében Pósán
László országgyűlési képviselő felidézte: március 15-e a magyarok szabadságvágyának, bátorságának, a polgári fejlődés
iránt elkötelezettségének szimbóluma. „Mi, itt, Debrecenben
ismerjük az összefogás erejét, merünk nagyokat álmodni, és
igyekszünk azokat valóra is váltani, tégláról téglára”– hangsúlyozta a szónok.
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Tájékoztató az időközi önkormányzati
képviselő-választásról
Debrecen Megyei Jogú Város
Helyi Választási Bizottsága
május 7. napjára időközi
önkormányzati képviselőválasztást tűzött ki Debrecen
6. számú önkormányzati
egyéni választókerületében,
melynek hét szavazókörében
adhatják le a választópolgá
rok szavazatukat. A részletes
tudnivalókról a helyi választási
iroda tájékoztatja a Debreceni
Korzó olvasóit.
Azt a 7554 választópolgárt, akik
legkésőbb március 10-én a szavazóköri névjegyzékben szerepeltek, a Nemzeti Választási Iroda
március 20-áig értesítő megküldésével tájékoztatta a névjegyzékbe
vételről.
Akit március 10-ét követően
vettek fel a szavazóköri névjegyzékbe, azt a felvételkor – ha
jelen van, az értesítő átadásával,
egyébként megküldésével – a helyi
választási iroda tájékoztatja.
Ha a választópolgár – annak
ellenére, hogy szerepel a szava
zóköri névjegyzékben – nem
kapta meg az értesítőt, vagy azt
elveszíti, a helyi választási irodától
új értesítőt igényelhet.
A választópolgárok választójogukat a lakcímük szerinti szavazókörben személyazonosságuk,
valamint lakcímük vagy személyi
azonosítójuk igazolását követően
gyakorolhatják. Érvényes személyazonosító okmányok bemutatása
nélkül a választójog gyakorlására
nincs lehetőség. (A kiküldött értesítő felmutatása nem feltétele a
szavazásnak.)
A szavazás május 7-én 6 órától
19 óráig tart. A 19 órakor sorban
álló választópolgárok még leadhatják szavazataikat.
A szavazás titkos. A választópolgárok egy szavazólapot
kapnak, amelyet a szavazatszámláló bizottság a választópolgár
jelenlétében a bal felső sarkában
bélyegzőlenyomattal lát el, majd
átadja a szavazólap elhelyezésére
szolgáló borítékot is.

A szavazólap átvételét a
választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű
aláírásával igazolja. A választójog
személyesen gyakorolható. Érvényesen szavazni a szavazólapon
szereplő jelölt neve melletti körbe
tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet.
A szavazólap kitöltésére
szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére.
A választópolgárok szavazatukat az urnában helyezik el.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem
akadályozhat más választópolgárt
a titkos szavazásra vonatkozó joga
gyakorlásában.
A szavazatszámláló bizottság
elnökének a rend fenntartása körében tett intézkedése mindenkire
kötelező.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy
abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be,
a választópolgárokat semmilyen
módon nem zaklathatja és csak az
épületből kilépőket kérdezheti meg.
A kampány a szavazás napján
a szavazás befejezéséig tart.
A választás napján azonban
választási gyűlés nem tartható, a
szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától

számított 150 méteres távolságon
belül – közterületen – választási
kampánytevékenység nem folytatható.
A szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt gátolt
választópolgár mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelemnek
legkésőbb május 5-én 16 óráig
kell megérkeznie a helyi választási
irodához, vagy a szavazás napján,
május 7-én, legkésőbb 15 óráig
kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A fogyatékossággal élő
választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben
szavazhasson, vagy kérheti Brailleírással ellátott szavazósablon
biztosítását.
Debrecenben a névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmek ügyintézésének:
– helye: 4026 Debrecen, Kálvin
tér 11. szám 7. emelet 726. iroda;
– telefonszám: (52) 517 843 és
(52) 517 839.
A debreceni 6. számú önkormány
zati egyéni választókerület szavazóköreit tartalmazó részletes körzetleíró lista a www.debrecen.hu
oldalon az Infótár/Közérdekű ada
tok/Választás/HVI menüpont alatt
megtalálható.
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Épül a buszgyár
Két buszgyárat épít Debrecenben az ITK Holding
Zrt. A kisebb, a Határ úton már épülő gyár oktatóés fejlesztőközpont is lesz egyben. A beruházást
a magyar kormány is támogatja. Mint a Határ úti
ipari parkban tartott sajtótájékoztatón elhangzott,
a tervek szerint augusztusra elkészül az új üzem,
év végére pedig beindítják a gyártást. A dolgozók
száma száz körül lesz, és évente 200 busz gördül
majd le a gyártósorról.
Papp László polgármester úgy fogalmazott,
Debrecen úgy tekint erre a beruházássorozatra,
mint a magyar gazdaság és a vállalkozói szektor
mintaprojektjére. Mint kiemelte, örömteli, hogy egy
magyar középvállalat a világ egyik legnagyobb ipari
szereplőjével tud együttműködni. n

O Üdvözlet a pápától. Papp László polgármester és
Komolay Szabolcs alpolgármester vezetésével – a Római Magyar
Akadémia meghívására – debreceni delegáció utazott Rómába.
Debrecen polgármestere és alpolgármestere március 22-én
részt vett Ferenc pápa Szent Péter téren tartott audienciáján,
ahol személyesen is találkoztak a katolikus egyházfővel. A pápa
fogadta Papp László polgármester köszöntését, és jókívánságait
küldte Debrecen polgárainak.

Költészettel ízesítve

Új játékok a parkerdőben
Már nem csak béka, hanem egy hatalmas hajó és
egy repülő is van a parkerdei tó partján. Március
utolsó napján átadták a játszótér új elemeit a Békás-tó melletti területen. 13 millió forintba került a
bővítés; a költségek több mint felét az önkormányzat fizette, a többit állami cégek felajánlásaiból
fedezték. n

Idén is megrendezik a Debreceni Költészeti Fesztivált. Ez már a
tizenötödik lesz: április 10. és 12. között nagyon sok rendezvényen
vehetnek részt az érdeklődők. Idén először a Méliusz Könyvtár a programok szervezője. A rendezvényekről lapunk Programok időrendben
rovatában olvashatnak, valamint a Dehir.hu hírportálon, ill. a Méliusz
Könyvtár honlapján.
Az idei fesztivált több különleges csemege is színesíti. Cake
Poetry – költészettel ízesítve: a Méliusz Könyvtár összefogott néhány
debreceni kávézóval és cukrászdával, hogy közösen népszerűsítsék a
költészetet. A fesztivál idején a vendégek ajándék verset is kapnak:
Arany János születésének kétszázadik évfordulója alkalmából Aranyidézetekkel gazdagodhatnak.
Lesz versvillamos is. Április 11-én a Csokonai Színház színészei bukkanhatnak fel meglepetésszerűen az 1-es és a 2-es villamos vonalán,
hogy Arany János költeményeit szavalják az utazóközönségnek. n

O Kiemelt turisztikai régió lehetünk.
Közel száz kiállító mutatta be kínálatát a
debreceni utazási vásáron március utolsó hétvégéjén a Nagyerdei Stadionban lévő Hallban.
Az idei esemény díszvendége Tunézia volt.
Debrecen sok szempontból a régió fővárosa, és a térség turizmusában is egyre meghatározóbb szerepet tölt be a város, mondta a
megnyitón Széles Diána alpolgármester. Éppen
ezért a város azon dolgozik, hogy kiemelt turisztikai régióvá váljon Debrecen és környéke.
A vásárt idén is autókiállítás egészítette ki,
ahol kilenc autószalon 88 modelljét vonultatta
fel a Nagyerdei Stadion melletti területen.
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20
O Dedikálni jönnek az
írók. Jubileumi könyvturnéjuk
során Debrecenbe is ellátogatnak, s itt is találkozni fognak az
olvasókkal. Benyák Zoltánnal (Az
idő bolondjai, Csavargók dala,
A nagy illúzió) és Bíró Szabolc�csal (Anjouk, Non Nobis Domine,
Ragnarök, Nyugat őre) április
28-án, pénteken 16.30 órakor a
Piac utcai Líra könyváruházban
futhatunk össze. n

O Húsvéthétfőn hagyományos locsolkodás lesz idén is a cívisvárosban. Ne
lepődjünk meg, ha a debreceni utcákon lovas kocsin ülő, népviseletbe öltözött fiatalokat
látunk majd ezen a szép napon. Mint Hercz Vilmos, a Debreceni Népi Együttes művészeti
vezetője felidézi, ezt a szokást régóta tartják. Ilyenkor a fiúk útra kelnek, hogy megöntözzék a lányokat, akik hét-nyolc háznál gyűlnek össze. A szekéren zenekar is lesz, úgyhogy
igazán hangulatos (és hangos) látványosságnak ígérkezik a táncosok húsvétolása. A lányok
biztos, hogy nem fognak elhervadni, mert – mint minden évben – ezúttal is vödörszámra
kapják majd a friss, üdítő vizet… Délután, estefelé pedig a homokkerti közösségi házban
gyűlnek össze a néptáncosok, s ott zárják a húsvétot.

O Nagyerdei tavasz. Jól érzi magát
az állatkertben a nemrég született kis
tapír. Bizonyára örül a tavasznak, amikor
minden gyönyörű lesz a Nagyerdei
Kultúrparkban is, ahova – a tervek szerint – szinte minden hónapban érkezik
új lakó. Jó hír a családosoknak, hogy
immár az egész állatkertet meg lehet
nézni felülről is az óriáskerékről, mert
megnyitja kapuit az ország egyetlen
vidámparkja. A 17 úgynevezett élményelem közül már többet fel is újítottak.

O Kézműves szakmamegőrző program indul Debrecenben!
Április 18-án 10 és 13 óra között
a természetes kő kerül reflektorfénybe a Tímárházban, ahol Cseke
Gyula kőfaragóval találkozhatnak az érdeklődők. A szakember
betekintést enged a kőszobrászat
szépségébe és varázsába, s,
persze, lehetőséget ad arra is,
hogy akinek kedve van hozzá, az a
helyszínen megérintse, pattintsa,
faragja, csiszolja a követ a megfelelő szakmai útmutatás mellett.
A program ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Bővebb információ:
perfektgranit@gmail.com n

O Hoztam valamit a hegyekből Azt mondják, egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Vajon Mezei Máriára hányan emlékeznek napjainkban? „kecskeméti, franciás
Mezeire”, aki remekül játszott kokottokat, aki színésznő akart lenni, és az lett. Díva, Vörös
Démon, femme fatale! Vajon igazán ezt akarta, és így? Valójában milyen ember volt? Kit
és hogyan szeretett? Boldog volt-e, mint nő, mint ember, mint művész? Nehéz utat vállalt,
míg végül sikerült révbe érnie hű társával oldalán, mindennap megharcolt szeretetben,
harmóniában önmagával, békében a világgal. Tóth Augusztának sokszor az „útjába” került
Mezei Mária: vagy úgy, hogy dalait énekelhette, vagy úgy, hogy egy könyvet kapott róla…
Ismeretlenül is megszerette. A Nemzeti Színház művésze izgalmas kalandozásra hívja
a nézőket április 13-án, csütörtökön 19 órától, hogy fedezzék fel együtt – sok zenével,
humorral és iróniával fűszerezve – Mezei Mária életét. A Hoztam valamit a hegyekből című
est helyszíne a Víg Kamaraszínház lesz.
Fotó: Eöri Szabó Zsolt
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 7., péntek
Kiállítások a Tímárházban: Bagossy Sándor
fazekas népi iparművész tárlata, valamint Váradi László és Váradiné Nagy Katalin bőrműves
iparművészek honfoglalás kori öltözetekből,
kiegészítőkből álló iparművészeti kiállítása.
O Április 7., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Április 7., péntek, 9.30, 11 és 14.30
Vojtina Bábszínház: A madarak is hangicsálnak.
O Április 7., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Április 7., péntek, 14.30
Méltóság mezeje. Díjátadó ünnepség a
Méliusz Könyvtárban.
O Április 7., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.

O Április 8., szombat, 8.30
Happy-börze a Csapókerti Közösségi Házban.
O Április 8., szombat, 9 óra
Éneklő ifjúság. Gyermek- és ifjúsági kórusok
minősítő hangversenye a Belvárosi K. Házban.
O Április 8., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa – gyermek-sakkverseny az
Újkerti Közösségi Házban.
O Április 8., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.
O Április 8., szombat, 10 óra
Alkotóműhely a Józsai Közösségi Házban.
O Április 8., szombat, 10.30
Egyszer volt… a csillagszemű juhász.
Az Ákom-Bákom bábcsoport a Méliuszban.
O Április 8., szombat, 14.30 és 15.30
Vízia erobik az Élményfürdőben.
O Április 8., szombat, 15 óra
Húsvéti motolla a Homokkerti K. Házban.

O Április 7., péntek, 16.15
Beszélgessünk a Könyvmolyképző
könyveiről. Melyikből mit lehet tanulni?
Miért hasznosak? Miért olvassuk őket? Miről is
szólnak? – a Méliusz Könyvtárban.

O Április 8., szombat, 15 óra
Piros Andrea és Horváth Kálmánné
Generációk gobelinjei című kiállítása az
Élettudományi Galériában.

O Április 7., péntek, 17 óra
Élő irodalom – élő könyv. A vörös nyelvű
párduc. Halász Margit Könyvbemutatója az
Újkerti Könyvtárban. A szerzővel Balku László
író, újságíró beszélget.

O Április 8., szombat, 16 óra
Kovács József Dénes muzeológus
tárlatvezetése a japán gyűjteményben a Déri
Múzeumban.

O Április 7., péntek, 17 óra
Kedv, remények, trillák. Versmegzenésítési
pályázat, 2017 – nyilvános döntő a Belvárosi
Közösségi Házban.
O Április 7., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Delaporte–La Patellière: Hogyan nevezzelek? Csokonai Vitéz
Mihály-bérlet.
O Április 7., péntek,19 óra
Allegro Barbaro. Bartók és Kodály
zongoramuzsikája a népzene szárnyán.
A Muzsikás Együttes koncertje a VOKE
Vasutas Egyetértés Művelődési Központban.
O Április 8–10.
40. Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó
és Verseny a De Zeneművészeti Kar Liszttermében.

O Április 8., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben és a Hotel Lyciumban.
O Április 8., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: Ádámok és Évák ünnepe.
O Április 8., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Thuróczy Gyula-bérlet.
O Április 8., szombat, 20 óra
Petruska- / Szeder-koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Április 9., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O Április 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy
az ördög három arany hajszála.

LOIS VIKTOR, a 2005 óta Amerikában
élő művész különleges szobrai,
fémszerkezetekhez rögzített, ember
nagyságú fafigurái a Modemben
április 30-áig láthatók.
O Április 9., vasárnap, 10 óra
Húsvét családi nap a Déri Múzeumban.
O Április 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó
O Április 9., vasárnap, 10 óra
Virágvasárnapi tojásfaállítás és családi
délelőtt a Józsai Közösségi Házban.
O Április 9., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agorában.
O Április 9., vasárnap, 11 óra
Kocsis László grafikusművész kiállításának megnyitója az Elméleti Galériában.
O Április 9., vasárnap, 16 óra
Dominica Palmarum – Virágvasárnap ünnepén. Helyszínek: Csapó utcai sétálóövezet–
Kossuth tér–Csonkatemplom–Megyeháza–
Szent Anna utca–Batthyány utca–Csokonai
Színház–Sas utca–Városháza–Kossuth tér–
Nagytemplom. 17 órától Leányok menete a
Csapó utcai sétálóövezettől a Kossuth téren
keresztül a Nagytemplom elé.
O Április 9., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O Április 9., vasárnap, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat
a De Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 11., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György. Németh
László-bérlet.

O Április 10.–május 8.
Édes Homokkert – képes Homokkert
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 11., kedd, 19.30
Múzsákhoz közel. Koncert a város napja
alkalmából a Kölcsey Központban. Km.:
Boross Mihály (zong.), Balczó Péter, Bátki
Fazekas Zoltán (ének), a Lautitia Gyermekkar,
a Kodály Kórus, a Kodály Filharmonikusok és a
Csokonai Színház énekkara.

O Április 10–13.
Japán színház a déli sarkon fotókiállítás a
Belvárosi Közösségi Házban.
O Április 10., hétfő, 9 óra
Költészeti fesztivál. Megyei versfesztivál
a Hajdú-Bihar megyei művészeti iskolák 10–14
éves tanulói számára a Méliusz Könyvtárban.
11 óra: Bábeliáda a Méliuszban. 14 óra:
Csoóri Sándor szavalóverseny alsó
tagozatosoknak a Libakerti Fiókkönyvtárban. Arany János városi szavalóverseny
a Csapókerti Közösségi Házban. 14 óra.
Programok a Déri Múzeumban.
O Április 10., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is hangicsálnak. Szertartásszínház-rítusjáték.
O Április 10., hétfő, 11 óra
Születésnapomra. A Kaláka együttes költészet napi koncertje a Kölcsey Központban.
O Április 10., hétfő, 14.00 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Bérletes előadás.
O Április 10., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A kismamák helyes életmódja.
Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Április 10., hétfő, 18 óra
Arany János: Buda halála – hun rege.
Zenés előadás óriásbábokkal a Kölcseyben.
O Április 10., hétfő, 18 óra
Debtech Meet up a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 10., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György. Lendvay
Márton-bérlet.
O Április 10., hétfő, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Mesterkurzus.
Bérletszünet.
O Április 11–15.
Az űrhajózás hete az Agorábanban.
O Április 11–26.
Fiatal alkotók kiállítása az Újkerti Közösségi
Házban.
O Április 11., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Április 11., kedd, 9.30, 11 és 13 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak.

O Április 12.–május 11.
Gárdonyi Sándor grafikus-tanár kiállítása
a város napja alkalmából a Józsai K. Házban.
O Április 12., szerda
110 éve született Aszmann Ferenc – a
„romantikus fotográfus” munkáiból
nyílik kiállítás a Kölcsey Központban.
75 ÉVES A FAZEKAS. Bagossy Sándor
népi iparművész születésnapja alkalmából tárlat nyílt a Tímárházban.
Látogatható: május 1-jéig.

O Április 12., szerda
Hozz egy verset! Felolvasás (saját) és
beszélgetés az Újkerti Közösségi Házban.
Közreműködik: Kövesi Péter spirituális tanító.
O Április 12., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak.

O Április 11., kedd
Költészeti fesztivál. 10 óra: Bábeliáda.
Fordítói csapatjáték középiskolásoknak
a Méliusz Könyvtárban. 14.30: A költészet
világa napjainkban. Czeglédi Erika
előadása a Libakerti Fiókkönyvtárban.
17 óra: VersDÉLután – idegen nyelveken
is. A költészet napja alkalmából mindenki
felolvashatja kedvenc idegen nyelvű versét,
angolul írt dalszövegét vagy versét a Méliusz
Könyvtárban. Rock & Read: debreceni
kritikusok kortárs könyvekről. Beszélgetés
a Méliusz Könyvtárban. 19 óra: Arany Jánosköltőverseny: díjátadás és pódiumbeszélgetés.

O Április 12., szerda, 14 óra
Ruhásszekrény az ablak előtt – avagy
valós és virtuális irodalmi terek. Pál Csaba
rendhagyó tárlatvezetése az Álmodó magyarok
irodalmi kiállításon a Déri Múzeumban.

O Április 11., kedd, 10 óra
Debrecen színei. A város, ahol élek.
Aszfaltrajzverseny óvodásoknak a város napja
alkalmából az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 12., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Molière: Dandin György.
Rajz János-bérlet.

O Április 12., szerda
Költészeti fesztivál. 17 órától az Alföld
című folyóirat Líra számának bemutatója a
Méliuszban. 17 óra: Mag Imre Szógyöngyök
című verseskötetének bemutatója a Benedek
Elek Fiókkönyvtárban. 18.30-tól Aczél 70:
beszélgetés Aczél Gézával. Moderál: Áfra
János és Herczeg Ákos.

O Április 11., kedd, 10 és 14.00 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Bérletes előadás.

O Április 12., szerda, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Mesterkurzus.
Bérletszünet.

O Április 11., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliusz Könyvtárban.

O Április 13., csütörtök, 10 óra
Szünidei matiné a Józsai Közösségi Házban.

O Április 11., kedd, 16.30
A város napja alkalmából a helytörténeti
kiállításon tárlatvezetést tart Krankovics Ilona történész muzeológus a Déri
Múzeumban.
O Április 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O Április 11., kedd, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Mesterkurzus.
Bérletszünet.

O Április 13., csütörtök, 15 óra
Arany ágon ül a sármány. Rímcsalogató
versdélután a Homokkerti Közösségi Házban.
O Április 13., csütörtök, 16 óra
Szaunaprogramok csak hölgyeknek az
Aquaticum Termálfürdőben.
O Április 13., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.
O Április 13., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
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O Április 13., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Molière: Dandin György.
Mensáros László-bérlet.
O Április 13., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hoztam valamit a
hegyekből. Tóth Auguszta önálló estje.
O Április 13., csütörtök, 20 óra
Harmonia Garden – lemezbemutató
koncert a Sikk Klubban.
O Április 14., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O Április 16–17.
Vidám húsvét a Debreceni Állatkertben .

F. Tóth Zsuzsanna grafikus nyitja meg a
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Április 16., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben.

O Április 18., kedd, 17 óra
Szatyor term. udvar az Újkerti K. Házban.

O Április 16., vasárnap, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Április 18., kedd, 18 óra
KULTerdő: Amúgy lapszámbemutató a
Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 16., vasárnap, 19 óra
World Music Session
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 19., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hamuban sült pogácsa.

O Április 18–22.
A Föld hete a Debreceni Állatkertben .

O Április 19., szerda, 14 óra
Csokonai Színház: Gyere haza, Bánk! Ifjúsági
bérlet.

O Április 14., péntek, 20 óra
Indieland party: Szabó Benedek és a
Galaxisok / Felső Tízezer a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Április 18., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O Április 19., szerda, 15 óra
Húsvéti életkérdések, bibliai válaszok a
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 15., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Űr-kaland – játékos
foglalkozássorozat az Agórában.

O Április 18., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Április 15., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Április 15., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 18., kedd, 14.30
Környezettudatos háztartás. Hogyan
csökkentsük háztartásunk víz-, gáz- és villanyszámláját. Kozák Lajos előadása a Libakerti
Könyvtárban.
O Április 18., kedd, 17 óra
Szubjektív. Koroknai Róza kiállítását

O Április 19., szerda, 16 óra
Zarándoklat a Magyar Golgotára.
Az I. világháború olasz hadszíntere. Detrich
János előadása a Benedek Könyvtárban.
O Április 19., szerda, 17.30
Beszélgetés Rácz György művészetéről a
Belvárosi Közösségi Házban.
O Április 19., szerda, 18 óra
Kvíztorony II. elődöntő a Nagyerdei
Víztoronyban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 21., péntek, 20 óra
Biebers a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 22., szombat
A csend szava. Kovács Ágnes újságíró-fotóriporter fotókiállítása a Józsai Közösségi Házban.
O Április 22–23.
A mi bolygónk – A Föld hétvégéje az
Agorában.
O Április 22., szombat
Szent György-napi kihajtási ünnep és
kézművesvásár a Hortobágyon.
O Április 22., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.
O Április 22., szombat, 10 óra
Alkotóműhely a Józsai Közösségi Házban.

Különleges lemezbemutató koncertek helyszíne lesz áprilisban is a Sikk Klub.
13-án este 8-tól a Harmonia Garden lép fel, 27-én pedig HAJDÚ KLÁRA ÉS OLÁH
KRISZTIÁN (képünkön)

O Április 19., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Lontay Margit-bérlet.

O Április 20., csütörtök,19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Tóth Árpád-bérlet.

O Április 19., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Bánk Bán. Szabó Magdabérlet.

O Április 21–22.
Klasszikus Gitárzenekarok Debreceni
Fesztiválja a DE Zeneművészeti Karon.

O Április 20., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hamuban sült pogácsa..

O Április 21., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O Április 20., csütörtök, 16 óra
Szaunaprogramok csak hölgyeknek az
Aquaticum Termálfürdőben.
O Április 20., csütörtök, 16 óra
Mindenki. Vetítés a Delta Moziban.
O Április 20., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.
O Április 20., csütörtök, 17 óra
Wass Albert-felolvasóest az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Április 20., csütörtök, 18 óra
Arco Nobile vonósnégyes koncertje a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 20., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen a Józsai Közösségi Házban.
O Április 20., csütörtök,18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Április 20., csütörtök, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Szomjas férfiak sört isznak helyettem. Az E-Mancik
Színházi Manufaktúra vendégelőadása.
Bérletszünet.

O Április 21., péntek, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Hamuban sült pogácsa.
O Április 21., péntek, 14 óra
Szavamat adom. Közéleti, irodalmi délután.
Vendég: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke, és Mazsu János tanácsnok – az Újkerti
Fiókkönyvtárban.
O Április 21., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Április 21., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.
O Április 21., péntek, 17 óra
Zenés Záróra. A ’70-es ’80-as évek tánczenéje az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Április 21., péntek, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Szomjas férfiak sört isznak helyettem. Az E-Mancik
Színházi Manufaktúra vendégelőadása.
Bérletszünet.
O Április 21., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Tóth Árpád-bérlet.

O Április 22., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Április 22., szombat, 16 óra
Japán kalligráfia Sato Aya japán egyetemi
tanár közreműködésével a Déri Múzeumban.
O Április 22., szombat, 16 óra
Lugossy László képzőművész tárlatvezetése a Béke Veled! dr Máriás kiállításán a
Modemben.
O Április 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben, ill. a Hotel Lyciumban.
O Április 22., szombat, 19 óra
Szent György-napi zenés mulatság a Józsai
Közösségi Házban.
O Április 22., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Csortos Gyula-bérlet.
O Április 22., szombat, 20 óra
RedRed a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 23., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O Április 23., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Pinokkió. Bemutató családi előadás.
O Április 23., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban.
O Április 23., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Éledő természet.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Április 23., vasárnap, 16 óra
Pándi Balázs zenész, újságíró tárlatvezetése a Béke Veled! dr Máriás kiállításán a
Modemben.
O Április 23., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
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O Április 23., vasárnap, 19 óra
Emlékhangverseny Kováts Zoltán karmester tiszteletére a DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.
O Április 24., hétfő, 13 óra
Nyuszi-suli a Delta Moziban.
O Április 24., hétfő, 17 óra
Tárgymesék. Mire használták a marhapatát
az Arany Egyszarvú patikában? Bemutatják:
Győrfi Lajos muzeológus és Horányi Ildikó
történész a Déri Múzeumban.
O Április 24., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A kismamák helyes életmódja.
Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Április 24., hétfő, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Kiss Gergely
Máté: A jegesmedve. Bérletszünet.

egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Április 25., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Muzsikáltató. Játékos hangszerbemutató.
10 és 14 óra: Az élet és a halál vize – az
Árgyélus Meseszínház vendégelőadása.
O Április 25., kedd, 13 óra
Nyuszi-suli a Delta Moziban.
O Április 25., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Április 25., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.
O Április 25., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Soós Imre-bérlet.

O Április 24., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Bertók Lajos-bérlet.

O Április 25., kedd, 19 óra
VOKE Vasutas Egyetértés Művelődési Központ:
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes.
Vígjáték a Fregoli Színház előadásában.

O Április 24., hétfő, 19 óra
Kortárs zenei hangverseny a DE
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 25., kedd, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház: Kiss Gergely
Máté: A jegesmedve. Bérletszünet.

O Április 25., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása

O Április 26., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Muzsi-

káltató. Játékos hangszerbemutató.
10, 14 és 19 óra: Élő felszín – az Élőkép
Színház vendégelőadása.
O Április 26., szerda, 13 óra
Nyuszi-suli a Delta Moziban.
O Április 26., szerda, 18 óra
Smart City Meet up
a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 26., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Ady Endre 1. bérlet.
O Április 27., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
Muzsikáltató. Játékos hangszerbemutató.
10 és 14 óra: Teremtésmese. Az Árgyélus
Meseszínház és a Kabóca Bábszínház közös
produkciója.
O Április 27., csütörtök, 16 óra
Szaunaprogramok csak hölgyeknek az
Aquaticum Termálfürdőben.
O Április 27., csütörtök, 17 óra
Író-olvasó találkozó Bencze Attilával az
Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Április 27., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közösségi Házban.
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O Április 27., csütörtök, 18 óra
Tánc- és mozgásművészeti est – Piruett
mozgásszínház a Nagyerdei Víztoronyban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 28., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Április 29., szombat, 10 óra
Csillogó fekete lemezek. Nagy lemezbörze a VOKE Vasutas Egyetértés Művelődési
Központban.

O Április 27., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen a Józsai Közösségi Házban.

O Április 28., péntek, 16 óra
Táncház a Debreceni Népi Együttessel a
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 28., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.

O Április 29., szombat, 10 óra
Győzd le Maradonát! Dekázó és ügyességi
verseny gyermekeknek és felnőtteknek a
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 27., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Hogyan nevezzelek?
Szabó Magda-bérlet.

O Április 28., péntek, 16.30
Lapozzunk! Könyves kör 10–14 éveseknek
a Méliusz Könyvtárban.

O Április 29., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fonalgrafika játékos
foglalkozássorozat az Agorában.

O Április 27., csütörtök, 20 óra
Hajdú Klára és Oláh Krisztián – Lemezbemutató koncert a Sikk Klubban.

O Április 28., péntek, 18 óra
A Gulyás György Szakkollégium ifjú tehetségeinek hangversenye a DE Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.

O Április 29., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör
felnőtteknek. A tekercsképektől a mangáig a
Déri Múzeumban.

O Április 28., péntek,19 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: A varázsfuvola. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Április 29., szombat, 14 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 28., péntek
Örömzene, örömtánc. Rogovics Fehér
Lajos fotókiállítása az Újkerti K. Házban.
O Április 28., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Április 28., péntek, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Muzsikáltató. Játékos hangszerbemutató.
10 és 14 óra: Teremtésmese. Az Árgyélus
Meseszínház és a Kabóca Bábszínház közös
produkciója.

O Április 28., péntek, 20 óra
Jazzbarátok köre: Dés András Trio a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 29., szombat, 8 óra
Maratoni távirányítású modellautóverseny a Csapókerti Közösségi Házban.
O Április 29., szombat, 10 óra
Piknik a Liget téren.

O Április 29., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Április 29., szombat, 15 óra
Potyók Tamás kiállítása az Élettudományi
Galériában.
O Április 29., szombat, 16 óra
A mangarajzolás alapjai. Szikszainé Vári
Erika mangarajzoló előadása a Déri Múzeumban.
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O Április 29., szombat, 16 óra
Keresztury Tibor író, irodalomkritikus
tárlatvezetése a Béke Veled! dr Máriás
kiállításán a Modemben.
O Április 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Termálfürdőben.
O Április 29., szombat, 18.30
Mexikói élményvacsora Lázár cheffel a
Hotel Lyciumban.
O Április 29., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: A varázsfuvola. Thuróczy Gyula-bérlet.
O Április 29., szombat, 19 óra
Art of Magic. Illúzió, bűvészet, mentalizmus
egy műsorban a Kölcsey Központban.
O Április 29., szombat, 20 óra
Belau / Stahl Barbara
a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 30., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Családi előadás.
Hamuban sült pogácsa. Kamarajáték.
O Április 30., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Legyél újra
feltaláló! Ismeretterjesztő programsorozat
az Agorában.

O Április 30., vasárnap, 11 óra
Potyók festőiskola csoportos kiállítása az
Elméleti Galériában.

O Május 3., szerda, 16 óra
Ezüsthíd, aranyhíd. Budaházy Éva könyvének
bemutatója a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Április 30., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Május 4., csütörtök
Adorján Attila kortárs festőművész
kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Április 30., vasárnap, 19.30
Miklósa Erika estje a Kölcsey Központban a
Liszt Ferenc Kamarazenekarral.
O Május 1., hétfő, 12 óra
Táncos majális a Szabadtéri Színpadon.
O Május 2., kedd
Karikatúra-kiállítás a VOKE Vasutas Egyetértés Művelődési Központban.
O Május 2., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Május 2., kedd
Vojtina Bábszínház: 14 óra: Pinokkió.
14.30: Hamuban sült pogácsa.
O Május 2., kedd, 16.45
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre a
Méliusz Könyvtárban.
O Május 3., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió.

O Május 4., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A sárig
kicsi kígyó. 14 óra: Pinokkió.
O Május 4., csütörtök, 20 óra
DE KMT – Cool Tour Sokk: Traffic Banc
zenekar a Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 5., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Május 5., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
Kamarajáték.
O Május 5., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Május 5., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes ea.
O Május 5., péntek, 19 óra
Rock the ballet a Kölcsey Központban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Május 5., péntek, 20 óra
The Bits/Beatles-est a Nagy. Víztoronyban.

O Május 8., hétfő, 18 óra
Debtech Meet up a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 6., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.

O Május 9., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek
megelőzéséről az Ifjúsági Házban.

O Május 6., szombat, 16 óra
Szamurájok a szamurájokról. Tálas László,
Bujutsu Kai Kenshin Ryú mester tárlatvezetése
a Déri Múzeumban.
A ROMANTIKUS FOTOGRÁFUS.
Aszmann Ferenc, az egyik legsikeresebb magyar fényképész, a Debreceni
Fotóklub egyik alapítója 1907-ben
született Debrecenben. Négy földrészen 400 nemzetközi kiállításon szerepelt. A II. világháború után Ausztráliába, majd Brazíliába költözött; ott
élt 1988-ban bekövetkezett haláláig.
Kiállítása a Kölcsey Központban
látható április 12. és május 7. között,
naponta 9-től 18 óráig.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Berencsi Erika nemezkészítő, Gál Attila
bőrműves és Gál Tamás fazekas népi
iparművészek kiállítása
– Csapókerti Közösségi Ház, április 23-áig
Gesztelyi Nagy Zsuzsanna festőművész
kiállítása
– Hal Köz Galéria, április 29-éig
Szűcs Henriett fazekas kiállítása
– VOKE Művelődési Központ, április 30-áig
Rácz György festőművész emlékkiállítása
– Belvárosi Közösségi Ház, május 5-éig

Muzsika a gyerekekért

Jótékonysági hangversenyt ad a
Református Kollégium dísztermében
a Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar.
Az április 29-én, szombaton 18 órától
kezdődő koncerten Balogh József
karnagy vezényel. Az eseményen
befolyt összeget az Immánuel Otthon
és Iskola Fecske Szolgálata javára
ajánlják fel. Az eseményen Erkel, Kéler,
Kodály és Johann Strauss művei is
felcsendülnek. Ráadásként Sárközi
Xénia operaénekesnő produkcióját
is hallhatják a zenekedvelők. Az
adományjegyek elővételben az Immánuel Otthon Pacsirta utcai irodájában
(bejárat a Cegléd utca 12. felől)
kaphatók 2500 forintos áron.

O Május 6., szombat, 16 óra Back To Floyd
Fábry Sándor humorista, műsorvezető
tárlatvezetése a Béke Veled! dr Máriás
kiállításán a Modemben.

O Május 9., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
O Május 9., kedd, 11 óra
Ha az lehetek, aki vagyok. Anne Frank
kiállítás-megnyitó a Méliusz Könyvtárban.

Fergeteges
koncertek

O Május 6., szombat, 19.30
Kürtvarázs. A Kodály Filharmonikusok
koncerte a Kölcsey Központban. Km.: Ember
Dániel (kürt).

O Május 9., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy
az ördög három aranyhajszála.
O Május 9., kedd, 20 óra
Jazzbarátok köre: Trio Musicz a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Május 7., vasárnap, 10 óra
Febru
Vojtina: Pinokkió. A sárigdíjas
kicsi kígyó.
Sugar Blue. n
O Május 10., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra A sárig
O Május 7., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek. kicsi kígyó. 10 és 14 óra: Szerencsés János,
Ismeretterjesztő programsorozat az Agorában. avagy az ördög három arany hajszála.
O Május 10., szerda, 17 óra
O Május 7., vasárnap, 16 óra
Kukorelly Endre író, költő tárlatvezetése a Versbarát Kör. Rózsa Margó Hazahív című
Béke Veled! dr Máriás kiállításán a Modemben. verseskötetének bemutatója a Benedek Elek
Fiókkönyvtárban.
O Május 7., vasárnap, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro- O Május 11., csütörtök
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szerencsés János, avagy az ördög három arany
O Május 8., hétfő, 14 óra
hajszála.
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes ea.
9.30 és 11 óra: A sárig kicsi kígyó.
O Május 8., hétfő, 17 óra
Tárgymesék. Legényavató koszorú.
Bemutatják: Magyari Márta muzeológus,
Perger Gyula néprajzkutató, Szabó Eszter Ágnes
képzőművész – a Déri Múzeumban.

O Május 11., csütörtök, 19.30
A zene poétái. A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar koncertje a Kölcsey Központban.
Közreműködik: Farkas Gábor – zongora.
Vezényel: Kovács János

Itt a tavasz
– irányszínt
Hortobágy!
Vigyünk
a télbe!
A tavasz köszöntésére, az újjáéledő
Ne en természet megcsodálására mi más lehetne ideálisabb
helyszín számunkra, mint a Debrecentől félórányi autóútra fekvő világörökségi helyszín,
Hortobágy! Hazánk első és legnagyobb nemzeti parkja tavasztól őszig megannyi
kikapcsolódási lehetőséget ígér; ezek sorát minden évben a Szent György-napi kihajtási
ünnep nyitja. A néphagyomány szerint ugyanis Szent György napjától számítjuk a tavasz
kezdetét, a Hortobágyon ekkor – idén április 22-én – gyűlnek össze a pásztorok.
S ha már tavasz és jó idő, kihagyhatatlan program Hortobágy-Mátán a pusztai
fogatozás, melynek keretében természetes környezetükben találkozhatunk a nóniuszménessel, a magyar szürke- és bivalygulyával, a rackanyájjal, a mangalicakondával, illetve
az ezeket őrző csikósokkal, gulyásokkal. Aki igazi kuriózumra vágyik, semmiképp se
mulasszon el részt venni egy különleges pusztaszafarin, hiszen a Hortobágyi Vadasparkban tett túrán őstulkokat láthatunk, és testközelből figyelhetjük meg a világ legnagyobb
vadló-populációját.
Tourinform-iroda
· Piac u. 20. 4024
· (52)Debrecen,
412-250 Piac u. 20.
TOURINFORM-iroda:
e-mail: debrecen@tourinform.hu
Telefon: (52) 412-250· iranydebrecen.hu
· www.iranydebrecen.hu
e-mail: debrecen@tourinform.hu
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Sikeres az
,,Egészséges és Aktív Időskor” program

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Buda
pest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának projekt
partnere, részt vesz a HU11-0002-A1-2013 azonosító
számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című pályázat
megvalósításában.
A program a norvég pályázati partner, az önkéntesség terén nagy
hagyományokkal rendelkező Øvre Eiker Önkormányzata által átadott
tapasztalatok, jó gyakorlatok alapján dolgozott ki egy kísérleti modellt
az egészséges időskor, és az időskorúak tevékeny otthoni életvitele fel
tételeinek javítása céljából.
A tapasztalatok és a jó gyakorlatok átadása egy norvégiai tanulmányút keretében történt, melyen a magyar szakmai munkatársak számos újszerű, hasznos ismerettel gazdagodtak. Az ott szerzett tapasztalatok egyértelműen mutatják, hogy a norvég önkéntességnek mélyebb és
sokrétűbb a tartalma, ahogyan a hagyománya is. A város, a cégek és az
intézmények önkéntesekkel együtt, közösen hoznak létre értékeket, rendezvényeket, ezekre mindannyian büszkék. Az önkéntesek korra és nemre
tekintet nélkül nagy számban, szervezetten, fegyelmezetten vesznek részt
a város életében, és sok száz munkaórában kifejezhető tevékenységüket a
város nagyra tartja. Az időskorú lakosok többsége aktív, szuverenitását és
egészségét a lehető legtovább szeretné megőrizni. Az önkéntesség iránti
elköteleződés kialakulása gyermekkorban kezdődik, így felnőtt korra már
az élet szerves része.
A pályázat keretében Debrecenben 2016. augusztus végére elkészült
az időskorúak otthonukban, önkéntesek bevonásával történő ellátása
témájú helyzetértékelő tanulmány, mellyel egy időben a Magyar Refor
mátus Szeretetszolgálat Alapítvány közreműködésével megkezdődött a
programban részt vevő önkéntesek toborzása, kiválasztása és felkészí
tése. Ezt követte az illesztés folyamata, amelynek lényege: a segítséget
igénylő időskorúak számára a megfelelő segítő tevékenységet nyújtani
képes önkéntesek kiválasztása.

Debrecen

A segítségnyújtás megkezdése előtt minden esetben megtörténik
az idős személy és az önkéntes első találkozása, amelyen részt vesz egy
ún. referenciaszemély is. Az ő jelenléte mindkét fél számára biztosítékot
jelent arra, hogy bármilyen kérdés, vagy probléma esetén elérhető
a programot koordináló szervezet. Az első találkozás alkalmával az
időskorú és az önkéntes megbeszélik, hogy milyen gyakorisággal
szükséges a segítő tevékenység (pl. társalgás, kíséret biztosítása or
vosi vizsgálatra, vagy közösségi programokra, gyógyszerkiváltás, segít
ségnyújtás a házi, illetve ház körüli munkákban, informatikai eszközök
kezelésében, stb.) végzése.
A programban részt vevők száma folyamatosan nő. A kedvező fogad
tatást a legszemléletesebben a következő, segítségben részesülő idős
személytől, illetve segítő önkéntestől származó gondolatok fejezik ki:
„Egyedül élek, egyre több téren szorulok segítségre. Nemcsak a betegségeim viselnek meg, hanem az egyedüllét is, ezért szavakkal nehezen
kifejezhető, milyen sokat jelent nekem az önkéntes segítőm. Kedves szavaival derűt hoz a mindennapjaimba, nemcsak a háztartási teendőkben
jelent támaszt, hanem lelkiekben is. Bízom benne, és kölcsönösen tudunk
egymásnak tanácsot adni nehéz helyzetekben. A szomszédaim is csodálják,
hogy ilyen kedves segítőm érkezett, akiért nagyon hálás vagyok.”
„Úgy vélem, hogy a program sokat segíthet az idősek minőségi idejének
növelésében. Öröm számomra, hogy önkéntesként ezt a célt szolgálhatom
és lehetőséget kaptam, hogy mosolyt varázsolhassak az általam segített
idős személy arcára. A közös beszélgetések, sütögetések színt hoznak mind
az ő, mind az én napjaimba. Jó dolog megosztani a gondolatainkat, élményeinket, hiszen mindketten tanulhatunk egymástól, és szükség esetén
támaszai is lehetünk a másiknak.”
A programról bővebb információ kérhető:
DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza
4026 Debrecen, Kálvin tér 11., 119. sz. iroda, tel.: 52/517-695
DMJV Városi Szociális Szolgálat
4029 Debrecen, Víztorony u. 11., tel.: 52/533-899

A projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 20092014
támogatásával a Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés program keretében valósul meg.
Program Operátor: Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési
Programok Végrehajtási Főosztálya
(székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.)
Végrehajtó Ügynökség: NFFKÜNemzetközi Fejlesztési és Forrás
koordinációs Ügynökség Zrt.
(1037 Budapest, Montevideo utca 16/A)

a gondoskodó város
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Jön a King’s Singers!
A világhírű énekegyüttes és a
Kodály Filharmónia Debrecen
együttesei közös hangversenyt
adnak Debrecenben. Mire számíthatunk? Reneszánsz és romantikus
madrigálokra, modern, de mégis
középkori a cappella-érzetekre, afrikai kitekintésre, izgalmas modern
hangzatokra, pazar szigetországi
népdalfeldolgozásokra. S mind-

ezekhez társul Kodály Zoltán két
legnépszerűbb alkotása a világhírű
együttes, a King’s Singers és a
Kodály Filharmonikusok, valamint
a Kodály Kórus együttműködésében. A koncerteken Szabó Sipos
Máté és Somogyi-Tóth Dániel
vezényel június 1-jén és 2-án a
Kölcsey Központban. Jegyek már
kaphatók! n

O Sz. Nagy Tímea textilszobrász
alkotásai a DAB-székházban láthatók –
egészen május 13-ig

O Táncos majális. Május
első napján ismét megrendezik
a Nagyerdei Szabadtéri Játékok
évadnyitó programját: a Táncos
majálist a Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon. 14 órától fellépnek a Debrecenben működő
táncegyüttesek, tánciskolák,
mozgásművészeti csoportok,
művészeti iskolák és egyesületek. A műsorban bemutatkoznak
az új tánc- és mozgásművészeti
irányzatok is.
Közben a Békás-tó környékén 12 órától szórakoztató
térzene, kirakodóvásár, kézműves játszóház, gasztronómiai
bemutatók sora várja a kicsiket
és nagyokat. n

O Mesélő tárgyak. Új programsorozat indul a Déri Múzeumban. Ennek
során arra mutatnak rá, mit is jelent a színházi előadás a darab elolvasásával,
vagy egy élő koncert a lemezre rögzített előadással szemben. A kiválasztott
különleges vagy akár meghökkentő tárgyak sokféle módon mesélnek majd.
Megtudhatjuk, például, miről mesél Könyves Tóth Mihály fogpiszkálója. Ebben Korompai Balázs és Saly Noémi muzeológusok lesznek a segítségünkre.

Buda halála

O Aszfaltrajzverseny. „Debrecen
színei – A város, ahol élek” címmel április 11-én 10 órától aszfaltrajzversenyt
szerveznek az óvodásoknak Debrecen
város napja alkalmából a DMK Újkerti
Közösségi Háza előtti téren.

Arany János hun regéjét hozza
a Kölcseybe a felvidéki magyar színész, Gál Tamás, aki a
költő életműve, születésének
kétszázéves évfordulója előtt
tiszteleg ezzel a produkcióval.
A zenés, óriásbábos előadás –
melyet 7 éves kortól 107 éves
korig ajánlunk a közönségnek –
április 10-én 18 órakor kezdődik, s felidézi a két hun testvér,
Buda és Etele (Attila) történetét,
akik közé éket vert az ármány,
a szász Detre személyében. Gál
Tamás Debrecenbe visszajár:
legutóbb a Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon csavarta ujja köré az
ezerfős nézősereget. n
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Áprilisi filmkavalkád
Filmek az Apollóban
O kertész mihály-terem

Brazilok
Mindenki focizik az Isten háta mögötti faluban.
A lakosok mindegyike a bajnokság lázában ég: a
csapatok edzenek, és mindenáron győzni szeretnének. A tuti befutónak tűnő, helyi önkormányzati
csapat viszont kihívóra talál: a falusi cigánytelep
csellengő kamaszai is szerencsét próbálnak, egy
börtönviselt fiúval és a helyi pappal karöltve… Magyarország focis köntösbe bújtatott valóságát mutatja be a film, a legnépszerűbb hazai színészekkel.

Április 6–12. 15.15 (10-én nincs) 8-án, 9-én 13.15-től is
Menedék
Április 7., péntek 18.30
Tiszta szívvel
(díszelőadás, vendég Till Attila rendező)
Április 8., szombat, 17 óra
Vakondok 4 – Végigjátszás
(díszelőadás, vendég: Matusik Szilárd rendező és Kiss Imi)
Április 6–12. 19.45
Kincsem
Április 10–12. 17.30
A szépség és a szörnyeteg
Április 14–16 13.30
Kincsem
Április 13–19. 16.45, 19.30
Halálos iramban 8.
Április 22–23. 13.30
Kincsem
Április 20., 26. 15.45
Halálos iramban 8.
Április 21–25. 16.45, 19.45
Halálos iramban 8.
Április 20., csütörtök, 19 óra
1945
Április 21., péntek, 19 óra
Harold Pinter: Senkiföldje
– színházi előadás felvételről.
Április 23., vasárnap, 17 óra
League of Legends
– Tavaszi Európa Döntő 2017 – élő közvetítés Hamburgból
Április 27.–május 3. 15.30
Pingvinek vándorlása 2.
Április 27.–május 3. 17.15
A kör
Április 27.–május 2. 19.30
Halálos iramban 8.
Április 29–30. 13.15
Kincsem

O soós imre-terem

Tűnj el!
Egy fekete fiú (Daniel Kaluuya) egy fehér lánnyal
(Allison Williams) jár. Bár ez teljesen átlagos kapcsolatnak tűnhet, a dolgok rosszra fordulnak, amint
a pár megérkezik a lány szüleihez. A jövendőbeli
anyósék túlzottan előzékenynek tűnnek, ám hamar
előkerülnek a fegyverek és a kényszerzubbony is.
Rengeteg erőszakos és pattanóan feszült pillanatra
számíthatunk a hátborzongató amerikai thrillerben.

Április 6–12. 16.30
Hupikék törpikék – Az elveszett falu
(8-án és 9-én 14 órától is)
Április 6–12. 18.30
Brazilok
Április 6–12. 20.30
Vén rókák
Április 13–19. 15.45, 17.45 (15-én és 16-án 17.45-kor is)
Bébi úr
Április 13–19. 20 óra
Vén rókák
Április 14., péntek, 17.45
Esti Kvíz az Apolló moziban
Április 20–26. 15.30
A szépség és a szörnyeteg
(22-én és 23-án 13 órától is)
Április 20–26. 18 óra (23-án és 24-én nincs)
Vén rókák
Április 20–26. 20 óra (23,24 és 26-án nincs)
Tűnj el!
Április 23., vas., 18 óra Az európai filmművészet nagyjai (filmklub):
	Szoba, kilátással (1985)
Április 27.–május 3. 20 órától (29-én és 30-án 13.45-től is)
A kör
Április 27.–május 3. 16 órástól
Bébi úr
Április 27.–május 3. 18 órától
Elveszve Párizsban

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

Vén rókák
Mi történik, ha három pénztelen nyugdíjas megunja,
hogy még egy jó sörre sincs pénze? Összeállnak,
hogy a történelem legzseniálisabb bankrablós tervét kiötöljék és véghez is vigyék. Bár a ruganyosság
és a gyorsaság a múlté, a vén rókák nem adják fel,
és egyszer csak megérkeznek bizarr maszkjaikkal,
hatalmas fegyvereikkel a kiszemelt bankba…
A filmben olyan nagy nevek szerepelnek, mint Morgan Freeman, Michael Caine vagy Alan Arkin.

Április 8-9. 13.30
Vén rókák
Április 6–12. 15.45
Testről és lélekről
Április 6–12. 18 óra (7-én nincs)
A martfűi rém
Április 6–12. 20.15
Páncélba zárt szellem
Április 14. 13.15
Halálos iramban 8.
Április 13–19. 16 órától (15-én és 16-án 14 órától is)
Brazilok
Április 13–19. 18.15
Amerikai pasztorál
Április 13–19. 20.15
Tiszta szívvel
Április 20. 20.30
Vén rókák
Április 20–25. 18.30
Tűnj el!
Április 20–26. 16.30 (20-án és 23-án 14.30-tól is)
Bébi úr
Április 21–26. 20.30
1945
Április 29., 30. 13.30
Bébi úr
Április 27.–Május 3. 15.45
Amerikai pasztorál
Április 27.–Május 3. 17.45
Tejben, vajban, szerelemben
Április 27.–Május 3. 20.15
Tűnj el!

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket április 21-éig várjuk a
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,
illetve a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között
kisorsolunk két darab
Léta száraztésztacsomagot.
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését beküldő szerencsés olvasóink:
Szabó Imre (Rózsahegy utca)
Mórucz Zoltánné (Füredi út)

SILHOUETTE AKCIÓ A LÉZER OPTIKÁBAN
Szemüveg minimál stílusban. Presztizs és letisztultság, hivalkodás nélkül.
A szinte súlytalan, és szinte láthatatlan szemüvegkereteket
készítő, hatalmas presztizsű ausztriai Silhouette manufaktúra
szemüvegeit méltán választja számos híresség, többek között
II. Erzsébet Nagy-Britannia uralkodója, Brad Pitt, Elton John,
Patrick Dempsey, Tom Cruise. A Silhouette szemüvegkeretek
a világűrben is jártak már, több mint 30 alkalommal segítették
a NASA kutatóit.
Ezek a szemüvegek fölvéve és ránézésre is olyanok, mintha nem is viselnénk szemüveget. Ugyanakkor első látásra
prémium minőséget, és presztízst sugallnak.
A debreceni Lézer Magánrendelő látszerész üzletében
most kiemelt kedvezménnyel juthat Silhouette szemüveghez
minden érdeklődő. A Silhouette teljes kínálata rendelhető.
A kedvezmény mértéke igencsak meggyőző.
• Silhouette szemüvegkeretek 20% kedvezménnyel
kaphatók.
• Silhouette szemüvegkeretbe rendelt mutifokális
lencse 40% kedvezménnyel készíttethető.
Ezen felsőkategóriás szemüvegek elkészítése több speciális
vizsgálatot igényel, a dioptria meghatározásán túl. A többlet vizsgálatok azért kellenek, hogy ne készülhessen olyan
szemüveg, amelyet viselője nem szívesen hord, vagy kényelmetlennek tart.
A Lézer Optikában rendelkezésre áll többek között egy
olyan technológia, amely segít megbecsülni, mennyire okozhat nehézséget, vagy egyáltalán lehetséges-e egy multifokális
szemüveg megszokása. Speciális vizsgálóeljárás segíti az adott

?
ÖN
személynek, az adott helyzethez, az adott szemüvegkerethez
leginkább megfelelő multifokális lencse kiválasztását; és bármilyen hihetetlen, sokszor nem a legdrágább szemüveglencse
a legjobb választás. További speciális vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a szemüveg összeállítása során pontosan a megfelelő helyzetben legyen elhelyezve a szemüveglencse a szemüvegkeretben. Akár 1mm-es vagy annál kisebb eltérés a lencse
magasságában, dőlésében, ívében megnehezítheti a szemüveg
megszokását. Amennyiben ezen vizsgálóeljárások egyikéről
sem szeretne lemondani, úgy a debreceni Lézer Optikát érdemes választani a szemüveg elkészítéséhez.
Szemüveg készítésekor a vizsgálat ingyenes.
Bejelentkezés vizsgálatra:

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
(Kölcsey Központtal átellenben)
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu

A Lézer Magánrendelő a
Magyar Vöröskereszt tel
együttműködésben
foly tatja tevékenységét,
és 2013-ban elnyerte
„Az év támogatója” díjat.
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Áj lav jú: Rapülők!
Legendás zenekar, fergeteges buli: a ’90-es évek
hangulatát és a 21. század színpadtechnikáját
sorakoztatja fel április 22-én a Rapülők zenekar
debreceni nagykoncertjén a Főnix Csarnokban.
S lesznek, természetesen, sztárvendégek is: többek
között a varázslatos hangú Tóth Vera és Tóth Gabi.
Geszti Péter és csapata hozza a nagy slágereket,
amiket mindenki ismer, a ma 40-50 éves egykori
rajongók és a fiatalok is. n

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2017. április 6. –
május 11.

2017.
ápr. 6. –
máj. 11.

rapülők-koncert debrecenben
fergetes buli a főnix Csarnokban április 22-én

költészeti fesztivál

VersVillamos, felolVasóestek, szaValóVersenyek, konCertek

Rapülők-koncert
a Főnix Csarnokban
április 22-én

Impresszum

Dominica Palmarum:
virágvasárnap ünnepe
A nagyhetet megelőző vasárnapon Jézus diadalmas
jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Idén április
9-ére esik ez a mozgó ünnep. Debrecenben immár
hagyomány, hogy a szamárháton érkező Krisztust
és üdvözlőit a Kuckó Művésztanya bibliai kort idéző
jelmezesei idézik meg, s mivel a páros táncnak
nagyböjtben helye nincs, néptáncos lányok járnak
körtáncot, köszöntik a tavaszt.
16 órától a Csapó utcai sétálóövezetben (a Fó
rum előtt) Palánki Ferenc római katolikus püspök,
Kocsis Fülöp görög katolikus érsek és Fekete Károly
református püspök mondanak köszöntőt. A barkaszentelési liturgiát követően indul a Kossuth térre
az ünnepi menet, majd – a nagyhétre előretekintve – „Jézus keresztútja a családban” címmel bibliai
keresztútjárásra hívják Debrecen történelmi felekezetei az érdeklődőket. A Kossuth tér – Csonkatemplom – Megyeháza – Szent Anna utca – Batthyány
utca – Csokonai Színház – Sas utca – Városháza –
Kossuth tér útvonalon az egyes stációkat egyházközségek, gyülekezetek, iskolák fogadják örökbe,
az állomáshelyeken az elmélkedéseket Varga Klára
és Janka Barnabás, a Csokonai Színház művészei
olvassák fel.
18 órától a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítata kezdődik Dominica
Palmarum címmel – igét hirdet Sajtos Szilárd tábori
lelkész, vezényel Pál István őrnagy, közreműködik
Veres Hunor és a Kispendely énekegyüttes. n

Lapigazgató:
Kiadó:
		
Telefon:

Dr. Szabó József
Médiacentrum Debrecen Kft.
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
(52) 525-100

Főszerkesztő:
Szerkesztőség:
		
Telefon:
E-mail:

Szénási Miklós
Médiacentrum Debrecen Kft.
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
(52) 525-100
programok@debrecenikorzo.hu

Előkészítés, grafika:
Lapterv:
Nyomda:
		
Vezérigazgató:

Kocsis István
Petromán László
Alföldi Nyomda Zrt.
Debrecen, Böszörményi út 6.
György Géza

Megjelenik: 33 ezer példányban
		 Debrecen területén
Terjeszti: Lapcenter Kft.
A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk
nélkül tilos.

Előadások a Páholyban
Hamarosan az Arany János utcai lakásszínházba látogat a Színház- és
Filmművészeti Egyetem harmadéves prózai színművész osztálya.
Az improvizációk alapján készült 1089 (színház az orrunk előtt) című
előadást április 19-én 19 órától mutatják be. A darabban, melyet
Kárpáti Péter és a társulat írt, három debreceni fiatal is szerepel. A
harmadéves színészhallgatókkal együtt játszik Stork Natasa is, aki
csaknem tíz évvel korábban ugyanebbe az osztályba járt. Az öt jelenetet ugyanaz a kalandvágy hajtja: hogy megtaláljuk az átjárót abba a
távoli, ismeretlen univerzumba, mely az orrunk előtt terpeszkedik el.
Április 30-án is különleges előadás érkezik a Páholyba. Sándor
Anna darabját, A Pulitzer-ügyet Czeizel Gábor rendezésében láthatjuk, a főszerepekben Fodor Tamás, Makranczi Zalán és Szinetár
Dóra. Mint Végh Veronika, a Páholy háziasszonya jelzi, mivel
nézőszámuk korlátozott (80 fő), a jelentkezés sorrendjében tudják a
jegyigényeket regisztrálni!

