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Felülmúlhatatlan hetek  
következnek
Már kigyúltak az adventi fények, és ezzel megkez-
dődött az év legszebb időszaka. A december az ün-
nepek, a meghittség, a visszatekintés és a jövővá-
rás hónapja. A karácsonyi vásár forgatagát belengi 
a forralt bor és forró csoki illata. Hogy idén havas 
lesz-e a karácsony, ilyenkor még talány, de a finom 
falatok ugyanúgy biztos pontjai az ünnepeknek, 
ahogy a családtagokkal, rokonokkal és barátokkal 
együtt töltött idő is. 

A kulturális programok tekintetében is felülmúl-
hatatlan hetek következnek. A forgalmazók számos 
sikerfilmet tartogatnak az év utolsó hónapjára, és a 
színházi kínálat is ilyenkor a leginkább szerteágazó, 
de akad komoly- és könnyűzenei program, valamint 
kiállítás is bőven. Egy filmkritikus számára, termé-
szetesen, a mozi a legizgalmasabb, mert idén sincs 
karácsony Star Wars nélkül, és az év végére maradt 
2017 legjobban várt magyar filmje, A Viszkis is, 
melyet Antal Nimród rendezett. De most látható a 
Debreceni Egyetem egyik oktatójának, Pólik József 
kollégámnak a rendezői debütálása, az Életem 
legrosszabb napja is. 

Az év végén látnak napvilágot a sikerlisták, de 
más tekintetben is a számvetések időszaka ez.  
Számomra 2017 megannyi feledhetetlen élményt 
hozott, és most is elsősorban a filmekről, a szín-
házról, a fesztiválokról, filmklubokról, valamint kö-
zönségtalálkozókról szólt. És ennek még nincs vége, 
hiszen a legtöbb érdekességgel kecsegtető hónap 
még csak most következik. 

A gazdag programkínálathoz jó válogatást és 
kellemes ünnepeket kívánok!
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egyetemi oktató, 
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Agóra-klubok
Érdekel a természet világa, vagy éppen a világ-
űr? Szívesen elmerülnél a robotika rejtelmeiben, 
vagy inkább kísérleteznél? Társakra találhatsz az 
Agóra-klubokban! Az élményközpont klubfoglalko-
zásain is érvényesül az Agóra mottója: a gyerekek 
játékos formában tanulhatnak és ismerkedhetnek 
meg a természettudományos érdekességekkel. 
Az ott dolgozó szakemberek és a rendelkezésre 
álló különleges eszközök segítségével kisebbek és 
nagyobbak egyaránt elmélyedhetnek egy-egy tudo-
mányterületben, kibontakoztathatják tehetségüket, 
és megvalósíthatják saját ötleteiket. Nem mellesleg 
jó hangulatú, összetartó baráti közösségek kovácso-
lódnak. A klubok közül a robotika a legnépszerűbb. 
Van olyan gyermek, aki a kezdetektől, 2015 őszétől 
jár a foglalkozásokra, az Agórában ismerkedett meg 
a robotépítés és a modern programozás alapjaival, 
most pedig már a haladó klubban komoly verseny-
re készül. Az Agóra-csapat ebben az évben újra 
megméretteti magát a FIRST LEGO League Nemzet-
közi Robotverseny debreceni regionális fordulóján, 
amelynek egyébként ezúttal is az élményközpont ad 
otthont. n
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Café kodály
A Kodály Filharmónia Debrecen régi vágya 
teljesült új programsorozata, a Café Kodály 
elindultával. Mostantól ugyanis a bérletes 
koncerteket megelőző egy órában a nagykö-
zönségnek – egy kellemes kávé mellett – lehe-
tősége nyílik az alkotókkal, előadóművészekkel 
való kötetlen találkozásra. A beszélgetések 
során az érdeklődők megismerkedhetnek a 
koncerten elhangzó művek gondolati hátteré-
vel, vagy hallhatnak a zenei megszólaltatás 
technikai részleteiről. A Café Kodály célja – a 
közönség és a művészek közelebb hozása 
mellett – az is, hogy hozzájáruljon az elhangzó 
művek jobb megértéséhez, izgalmas történe-
teket meséljen a darabok keletkezésével és 
azok szerzőivel kapcsolatban, s megmutassa 
az aktuálisan fellépő művészek vagy éppen 
szakértők által, milyen élő és csodálatos a 
klasszikus zene! 

Macskajáték
„Két ember szereti egymást, de akadályok lépnek 
föl, s a csábító harmadik – minden női varázsát 
latba vetve – magához láncolja a férfit, s a boldog 
pár oltár elé lép... Ez a szerelmi háromszög csak 
abban különbözik elődeitől, hogy szereplői nem 
tizen-, nem is huszon-, hanem hatvan-egynéhány 
évesek”– írja Örkény a Macskajáték elé. A történet 
tulajdonképpen már a múlté. Hagyni kéne bele-
halványulni az enyészetbe, a létai ház düledező 
romjaival, a kifakult fiatalság utolsó, töredezett 
szélű dokumentumával együtt. De Orbánnénak ez 
nem megy. Még egyszer nekifeszül a sorsnak, visz-
szaköveteli elhallgatott, megalkuvásokkal teli szép 
korát, vissza egész eltékozolt életét. A Macskajáték 
testvérpárjának szerepében két nagyszerű színész-
nő, Ráckevei Anna és Kubik Anna először látható 
együtt a Csokonai Színház színpadán Szabó K. 
István rendezésében.

Premier: december 8-án. n

O Isten kertjében. Szőnyi Sándor festőművész jubileumi 
kiállítása december 6-án 17 órakor nyílik Belvárosi Galériában. 
Az idén 75 éves művész tárlatán köszöntőt mond: Jantyik Zsolt, 
a DMK igazgatója és Krakomperger Zoltán plébános. A kiállítást 
Vitéz Ferenc művészeti író nyitja meg; közreműködik Juhász Erika 
népdalénekes. A tárlat január 5-éig látogatható.

Fotó: Ilovszky Béla/ theater.hu
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s manapság jut ideje színpadra lépni a szín-
ház vezetése mellett?

Sajnos ritkán, de a legkisebbeknek szóló Ba-
busgatóban benne vagyok, és az előző évadban is 
játszottam az Álomszövő Pendula című előadás-
ban Alinda anyó szerepében. 

az idei évadban eddig milyen bemutatókkal 
találkozhatott a vojtina közönsége? 

Iskolásoknak szól a szeptemberben bemutatott 
előadásunk, a Jóka ördöge. Schneider Jankó rende-
zésében vittük színre Arany  János, a költőgéniusz 
előtti tisztelgésünk jegyében. Láposi Terka írta 
és rendezte a Virágot lépő lány című varázslatos 
előadást a játszószínházunkban, amit 3 éves kortól 
ajánlunk. Blattner Géza munkássága és előadásai 
ihlették a Modem második emeleti kiállítóterében 
a Billentyűk című interaktív kiállítás részeként 
megvalósult előadásunkat, amit Nagy Viktória Éva 
rendezett. 

Szerencsések a debreceni gyere-
kek, mert ebben a városban nagyon 
sok minden történik, ráadásul még 
bábszínház is működik. Az előző 
évadban 555 előadást tartottak, és 
több mint 40 ezer látogatója volt a 
Vojtinának.  Bemutatóikkal, játszó-
házi rendezvényeikkel, kiállításaikkal 
nem csak a legfiatalabbakat szólít-
ják meg, hanem a családoknak is 
remek programot kínálnak. asbóth 
anikó, az intézmény igazgatója 
maga is bábszínész. 

emlékszik, mi volt az első darab, amiben vala-
ha is játszott?  

Giovanni Kornél rendezte Tamási Áron Szegény 
ördög című bábjátékát, amiben Ténferus szegény 
asszony egyik leánykáját, Virgoncot játszottam még 
1976-ban.

A jó gyerekelőadás szól a  felnőttekhez is

idén debrecen kultúrájáért díjat 
vehetett át asbóth anikó, vala-
mint – kiemelkedő bábművészeti 
tevékenységének elismeréseként  
–blattner Géza-díjban részesült.

a vojtina művészeti programjának mindig is 
része volt a hagyományok őrzése az organi-
kus szemlélet jegyében. miért fontos ez? 

Mert „egész-ségben” szeretnénk megélni az 
életünket.  A  hagyományok tovább éltetése,  a 
gyökereinkből fakadó gondolatok kortársi megfo-
galmazása a nagyszínpadon megszületett produk-
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ciók szándékában is megvalósul, de az organikus 
szemlélet legtisztábban a játszószínházunkban 
valósul meg, az évkör rendjében megvalósuló 
rítusokban. 

nemcsak saját előadások szerepelnek az 
évad kínálatában, hanem több vendégproduk-
ció is. miért van szükség ezekre?

A paletta színesítésének a szándékával hívunk 
meg vendégelőadásokat, melyeknél a vezérlő elv 
a gondolatiság és a minőség. Figyelünk arra, hogy 
a debreceni családok találkozzanak minden fontos 
előadással, ami az országban vagy a határon túli 
magyar társulatokban megszületik.  A meghívott 
előadásakat, természetesen, előbb megnézem, és 
a fenti szempontok szerint válogatok. 

ez a bábszínház nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnőttek számára is nyitott. nekik mit 
kínált a vojtina?

Egyrészt hiszem, hogy a jó gyerekelőadás szól 
a felnőttekhez is, tehát van olyan szintje, ami a 
felnőttek számára is fontos üzenet. A hozzánk járó 
családok, szerintem, osztják ezt a nézetemet; van-
nak olyan előadásaink, amelyeket kifejezetten a 
családi színház címszóval lehetne jellemezni. Ezek 
közé tartozik, például, az előző évadban bemuta-
tott Só című produkciónk is. 

aki gyerekként szeret bábszínházba járni, 
később bérletet vesz majd a csokonaiba is?

Remélem, hogy vágyni fog a színházba, és a 
szülei is figyelnek arra, hogy 10 és 14 éves kora 
között elvigyék majd a neki szóló előadásokra. 
Vagy megtalálja őt a Csokonai Színház „Csip” prog-
ramja, vagy a Vojtina színházi nevelési programja, 
az osztálytermi előadások, amelyek kifejezetten e 
korosztálynak szólnak – kortárs problémák felveté-
sével –, és párbeszédet kezdeményeznek, gondol-
kodásra késztetnek.  

hamarosan megérkezik a mikulás, aztán itt 
lesz a karácsony is. mivel készül a vojtina a 
téli ünnepekre?

Mostanság ritkán esik a hó mifelénk karácsony 
táján, úgyhogy mi próbálkozunk, és Holle anyó me-
séjét játsszuk, egy nagyon-nagyon szép feldolgo-
zásában, Horváth Mari tervezésében (aki a magyar 
népmesék rajzfilmsorozat sok-sok epizódjának ter-
vezője-rendezője) és Bartal Kiss Rita rendezésében, 
élő zenével, Ágoston Béla csodálatos dallamaival. 

ha szeretne lazítani, kikapcsolódni – és nem 
a vojtinában –, merre indul el? 

Szerintem nagyon gazdag Debrecen kulturális 
kínálata. Nézőként, természetesen, elsősorban a 
Csokonai Színházba járok, de a Kölcsey Központ 
rendezvényein is gyakran megjelenek, lett légyen 
az koncert, irodalom vagy színház. A  Modem 
kiállításait is látogatom, jó színházért bárhová 
elmegyek; ez nyilván szakmai ártalom. De imádom 
a Quimby együttest, Szabó Balázs (aki a Vojtinából 
indult!) muzsikáját is nagyon szeretem, és, per-
sze, a jó filmeket. Az Apolló moziba járok olykor, 
elsősorban művészfilmekre; a plázamozik nekem 
nagyon hangosak, hiába jó a film, nem is értem, 
miért csapják agyon a fülsértő hangerővel. Tulaj-
donképpen mindenféle kultúrafogyasztó vagyok; 
fontos a minőség. n

A jó gyerekelőadás szól a  felnőttekhez is

asbóth anikó 1975 óta tagja a tár-
sulatnak, 1993-tól, a vojtina hivatá-
sos városi bábszínházzá válása óta 
igazgatja „közös ügyeiket”, emellett 
folyamatosan játszik a repertoáron 
tartott előadásokban. részt vesz a 
szakmai szervezetek munkájában, 
a magyar bábművészek szövetsé-
gének elnöke, és a nemzeti érdek-
egyeztető tanács tagja.



év alatt pedig több mint 8000 Debrecenhez 
kötődő híranyagot publikál a dehir. Az oldal 
látogatottsága folyamatosan nő, naponta 
18-20 ezer egyedi látogatója van a dehirnek, 
ami azt jelenti, hogy havi szinten több mint 
félmillióan kattintanak a hírportálra. 

Júniusban nagy változás történt a 
Médiacentrum Debrecen által üzemeltetett 

rádió életében is. Az FM 95-ös frekvencia is 
csatlakozott a Rádió 1 országos hálózatához. 
Reggel 6 és 10 között az ország legnépsze-
rűbb, Sebestyén Balázs fémjelezte reggeli 
show-műsora is itt hallgatható. Bár még fel-
mérés nem volt, a reggeli sávban valószínűleg 
a Rádió 1 a leghallgatottabb Debrecenben, 
amellett, hogy a legtöbb helyi hír továbbra is 
itt hallható. 

A Debreceni Korzó márciustól 30 ezer 
helyett immár 33 ezer példányban jelenik 
meg, így már 3 ezer józsai postaládába is 
érkezik. A népszerű programmagazin, mely a 
kultúra, sport és egyéb típusú rendezvények 
ajánlói, beharangozói mellett városi híreket 
is közöl, első ízben 2011 júliusában került az 
olvasók kezébe. Idén decemberben már a 65. 
lapszám jelenik meg. 
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Az újításokról és a szakmai elismerésekről 
szólt a 2017-es év a debreceni Médiacentrum-
ban. Megújult a Debrecen Televízió, moder-
nebb lett a dehir.hu és átalakult a Debrecen 
Rádió is. A Napszemle elnyerte az ország 
legjobb helyi híradója címet, míg az Isten 
embere című dokumentumfilmet nemzetközi 
díjjal ismerték el.

Tavaly októberben mutatkozott be a Debrecen 
Televíziót, a dehir.hu hírportált, a Debrecen 
Rádiót, a Debreceni Korzót és a Debreceni 
Médiaműhelyt tömörítő Médiacentrum 
Debrecen, komoly tervekkel és határozott 
célokkal. 

A Debrecen Televízió híradója, a Napszem-
le egy éve virtuális stúdióból jelentkezik, a 
közéleti magazinműsorok pedig vadonatúj 
épített díszletet kaptak. Új lett a műsorstruk-
túra, a híradó mellett a magazinok is foko-
zatosan megújultak; most már valamennyi 
műsor modern, látványos arculattal bír. For-
mailag átalakult, színvonalában pedig tovább 
erősödött a DTV. Ezt bizonyítja, hogy az új 
elnökséget választó Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete idén is a Napszemlének ítélte oda a 
fődíjat, azaz zsinórban harmadszor nyerte el a 
legjobb helyi híradós díjat a Debrecen TV.

A 2017-es év sem múlt el filmes díj nélkül. 
A Los Angeles-i Magyar filmfesztiválon 
a Debreceni Médiaműhely háromrészes 
dokumentumfilmje, Az Isten embere lett 
a kategória győztese. A film ötletgazdája, 
forgatókönyvének írója és szerkesztője Vojtkó 
Ferenc, aki nem az első elismerést kapta már 
kitűnő munkájáért.

Augusztusban megújult, átalakult, 
még jobb lett a dehir.hu. A régió vezető 
hírportálja modern arculattal, látványos 
fotó- és videógalériával, valamint a legtöbb 
helyi hírrel szolgálja ki az olvasókat. Naponta 
20-25 helyi hír jelenik meg az oldalon; ez 
azt jelenti, hogy havonta nagyjából 700, egy 

Sikeres évet zárt a Médiacentrum Debrecen

Az idei év látványos újítása a Média-
centrum Debrecen applikáció, mely a maga 
nemében egyedülálló, hiszen mind az öt 
médiatermék megjelenik az appban. A cég 
filozófiájához hűen igyekszik szétválasztani a 
tartalom-előállítást és a szolgáltatást. A DTV 
műsorai például már nem csak tévében és 
nem csak adásidőben: az alkalmazás segít-
ségével bárhol és bármikor élőben nézhetők, 
ahogy a rádió is hallgatható. Igény szerint újra 
elérhetők a DTV korábbi műsorai és a média-
műhely filmjei, a Debreceni Korzó lapszámai. 
Gyorsan, zökkenőmentesen böngészhető a 
régió vezető hírportálja, a dehir, és – egy 
újabb fejlesztésnek köszönhetően – immár 
push üzenetekkel figyelmezteti az olvasókat a 
legfrissebb helyi hírekre. 

2018-ban is számos újdonsággal, illetve 
újítással jelentkezik majd a Médiacentrum 
Debrecen. A legfrissebb fejlesztésnek 
köszönhetően online közvetítések is lesznek 
a dehiren. 

A DTV a tervek szerint műsorra tűzi a 
Debrecenben is egyre népszerűbb e-sportot. 
Újabb dokumentumfilm készül a Debreceni 
Médiaműhelyben. A Kárpátaljai vértanúk című 
film a görög katolikus papok meghurcolásáról 
szól; rendezője Vojtkó Ferenc. Elkészül a nagy 
sikerű Új Főnix Terv film folytatása, illetve 
kiegészítése. A legújabb látványtervek alapján 
háromdimenziós animáció készül – többek 
között – az új nagyerdei strandról, a nemzet-
közi iskoláról és a Dósa nádor térről is. n
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Évrő
rát. n

Közeledik az adventi időszak



 6., 18 óra FTC Rail Cargo Hun-
   gária–DVSC-TVP

Január

 30., 18 óra DVSC-TVP–Békés- 
   csabai ENKSE

december

Debrecenben a Loki-ultrák 
beváltották, amit ígértek: 
valóban megteremtették a 
román csapat számára a 
pokoli hangulatot olyannyi-
ra, hogy a hangorkán még 
a régi nagy Loki-diadalokat 
átélt dobhártyákat is meg-
remegtette.
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Sikerült bejutni az EHF-kupa 
csoportkörébe? Nem. De kitette 
érte minden lokista szívét-lelkét 
a pályára? Igen. És ez a legfon-
tosabb...

Lefújták a Craiova elleni debre-
ceni visszaváró meccset, Madi 
Zamfirescu pedig – Hársfalvi Jul-
csihoz hasonlóan – sírt. Vigasztal-
hatatlanul potyogtak a könnyei, 
mert nem sikerült – bokasérü-
léséből éppen csak visszetérve 
– továbbjutáshoz segíteni a Lokit 
a honfitársaival, válogatottbeli 
társaival szemben. Ez a felfo-
gás és hozzáállás példaszerűen 
jellemezte a DVSC-TVP csapatát a 
novemberi vasárnapon.

Ám a könnyekig sok minden 
történt. Az előzmények ismer-
tek. A csapat őszét alapvető-
en meghatározta az abszolút 
vezéregyéniség, Karina Jezsikava 
hiánya. A csodálatos képességű 
belorusz átlövő az elodázhatat-
lan műtétig mindössze egyetlen 
bajnoki meccsen tudta a Lokit 
segíteni; az ő kiesése eléggé 
jelentősen csökkentette a csapat 
kreativitását és lövőpotenciálját. 
Anna Punyko túloldalán ugyanis 
nem maradt vérbeli klasszikus 
átlövője a gárdának. Ehhez 
jött még – számos egyéb gond 
mellett – a roppant fontos EHF-
csata előtt Zamfirescu sérülése. 
A klub mentőakciója – Pénzes 
Laura visszahozatala kölcsönből 

könnyáztatta harccal búcsúztatták 
az őszt a loki kézisei

és Siska Pálma kölcsönvétele – 
fennakadt a nemzetközi szö-
vetség bürokráciáján, így aztán 
igencsak foghíjas kerettel vágott 
neki a DVSC a nagy kalandnak. 
Craiovában aztán kilátástalan 
helyzetből kormányozták vissza 
magukat a nehéz visszavágót ígé-
rő, de nem reménytelen ötgólos 
hátrányba. 

világklasszis teljesítményt nyújtó 
Florianu vette a hátára.

A meccs befejező negyedére 
világossá vált, hogy a továbbju-
tást jelentő hatgólos győzelmet 
nem lehet elérni, ám a lokisták 
nem voltak hajlandóak megha-
jolni a román csapat előtt. 

A továbbra is csarnokrepesztő 
hangzavarban megfordították 
és megnyerték a meccset, hogy, 
ha a kupatavaszt nem is, de leg-
alább egy győzelmet ajándékoz-
zanak a nekik drukkolóknak.

És mit hozhat még nekünk 
ez a szezon? Előkelő bajnoki 
helyezésre és Magyar Kupa Final 
Fourra kevés az esély. Ám arra 
igen, hogy – „Jezsi” visszaté-
rése után – sok szép meccsen 
örülhessünk, például, a Craiova 
ellen elképesztő tempóban 
pörgő Lotte Grigelnek, az izlandi 
„oroszlánlánynak” Pálsdottírnak, 
a hatalmas szívű Zamfirescunak, 
a két bravúrkapusunknak, Lajtos 
„Norcosnak” és Horváth-Pásztor 
Bettinek, vagy a biztos kézzel 
lövő Varsányi Nórinak. 

Mert a vasárnap esti könnye-
ket nem a gyengeség, a tehetet-
lenség, hanem az acélos akarat 
fakasztotta.                      G. Gy.

Repülni is kezdett a debreceni 
vörös armada, ám sorozatban 
három kétperces kiállítás rakott 
béklyót a szárnyakra. Az ellenfél 
köszönte szépen a lehetőséget, 
és fordított. Innentől kezdve 
jöhetett az öldöklő küzdelem 
minden egyes támadásnál és 
védekezésnél. Végig fej fej mellett 
haladt a két csapat. A debreceni-
eknél mindenki vált vállnak vetve 
harcolt, a román csapatot pedig a 
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Hazai meccsek a bajnokság elején:
Október 20., péntek, 19.30: 
 DVse–FTC
November 4., szombat, 18 óra:
 DVse–AVUS

A Debreceni Vse vízilabdacsapatának 2017/2018-as kerete. Felső sor: Fehér László 
(másodedző), Széll Gábor (erőnléti edző), Smitula Gergő, Fejős Róbert, Somlai Tamás,  Kállay 
Márk, Szőke Szabolcs, Süveges Máté, Fekete Gergő, Gyöngyösi Zsolt (szakosztályvezető).
Alsó sor: Becsky István (elnök), Komlósi Péter (vezetőedző), Dienes Imre Balázs, Kaszanyi 
Roland, Lévai Márton, Boros Tamás, Macsi Patrik, Lukas Durik, Dimitrije Obradovics, Stefan 
Vidovics, Zsilák László, Horváth Lajos (szakmai alelnök), Váróczy Zoltán (gazdasági alelnök)

Bec

t. n

Új



 16., szombat DVSE–Vasas

december  20., szombat DVSE–Szolnok
 31., szerda DVSE–Újpest

Január

12
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Minden előzetes várakozást felül-
múlt az NB I-ben újonc DEAC 
férfi kosarasainak eddigi sze-
replése a bajnokságban. Nem 
csoda, hogy lassan kinövik az 
Oláh Gábor utcai sportcsarnokot, 
ahol nemcsak a B-osztályú baj-
nokság nyár eleji aranymeccsén, 
a Veszprém elleni, feljutásról 
döntő győztes csatán telt meg 
a nézőtér, hanem az új idény, az 
A-liga valamennyi mérkőzésén is.

S nem csupán azért, mert a 
honi bajnokság legjobb együt-
tesei vizitálnak a Nagyerdőn, 
hanem annak okán is, hogy a 
debreceni gárda eséllyel veszi fel 
ellenük a küzdelmet. Ki gondolta 
volna az indulás előtt, hogy Mol-
nár Andrásék kilenc forduló után 
– pozitív mérleggel – a mezőny 
élcsoportjában foglalnak helyet. 
Köszönhetően annak, hogy itthon 
legyőzték a Paks és a Jászberény, 
idegenben pedig a MAFC, a Ka-
posvár és a Sopron együtteseit.

Öt győzelem és négy vereség 
volt a mérleg azt megelőzően, 

Ismét népszerű a kosár Debrecenben

Vízválasztó rangadó következik a pólósok számára

hogy Mikuláskor Zalaegerszegen 
szólítják pályára Berényi Sándor 
tanítványait.

A szakvezető jól kovácsolta 
egy csapatba a légiósokat és a 
magyar kosarasokat. Az amerikai 
Jones és a bolgár Lilov mellett 
egyértelműen a 27 esztendős, 
206 centi magas center, az ame-
rikai Gerald Isaiah Armwood a 
DEAC kulcsjátékosa – aki egyben 
eddig a teljes magyar mezőny 

legjobb kosarasának is bizonyult. 
Megsüvegelendő 19.25-ös mecs-
csenkénti pontátlaga (összesen 
154 pontot szórt a 9 találko-
zón az ellenfelek kosarába), de 
lepattanólabda-szerzésben is 
kiemelkedő, s nagy hasznára van 
a csapatnak.

A bajnokság középső sza-
kaszában további nagy csaták 
várnak a DEAC kosarasaira. Az 
egerszegi fellépést követően 
decemberben két hazai mecs-
csük lesz (15-én a Pécs, 28-án a 
Kecskemét érkezik), közben lesz 
egy szolnoki kirándulás a bajnoki 
listavezetőnél.

Az új esztendő első mérkőzé-
sét Szegeden vívja a DEAC (janu-
ár 6-án), majd jön a paksi meccs. 
A debreceni szurkolók 2018-ban 
először a január 20-ai, Fehér-
vár elleni mérkőzésen láthatják 
kedvenceiket. Gyorsan utána 
következik egy jászberényi ösz-
szecsapás, majd a hónap utolsó 
napján a MAFC vendégeskedik az 
Oláh Gábor utcai csarnokban. n

ősszel balszerencsés vereséget 
szenvedett a DVSE (6–7), itt az 
alkalom tehát, hogy a csoport 
negyedik helyén álló budapestiek 
ellen kiköszörüljék a csorbát. Ha 
nyer a DVSE a vízválasztó rang-
adón, akkor van esély a jelenlegi 
5. helyről való előre lépésére az 
alapszakasz végén. n

Nem sikerült a tripla – az Újpest 
és az újonc Szombathely legyő-
zése után a sorozat harmadik 
állomása, Kaposvár elleni nyer-
hetőnek vélt hazai meccs elúszott 
(7–9) –, pár nappal a botlás után 
mégsem bánkódott Komlósi Péter, 
a DVSE vízilabdázóinak trénere. 
A debreceni együttes bravúros 
győzelmet (11–10) aratott a BVSC-
Zugló otthonában, így életben 
maradtak a klub reményei.

Az OB I tizenhat csapatot szám-
láló mezőnyének A-jelű nyolca-
sában a csoport 1–4. helyének 
megszerzése, ezzel a bajnoki 
felsőházba kerülés a cél.  A négy 
továbbjutó helyből a nemzetkö-
zi szintet képviselő Szolnok és 
FTC kettőt „lefoglalt” magának, 

a másik két pozícióért pedig a 
BVSC-Zugló, a Vasas és a DVSE 
tempózik. Noha a két fővárosi 
társulat előnyt szerzett az őket 
üldöző debreceniekkel szemben, 
a zuglóiak elleni idegenbeli DVSE-
siker s a Vasas botladozása ismét 
nyílttá tette a három csapat 
feljutási különharcát.

Komlósi Péter érthetően bol-
dog volt a zuglói győzelmet köve-
tően, ám öröme csak akkor lehet 
teljes, ha a legnagyobb rivális 
Vasast is sikerül legyőzni a dec-
ember 16-án esedékes debreceni 
mérkőzésen. A fővárosiak ellen 



Szenzációs gólt lőtt a Vasas elleni 
5-1-re megnyert mérkőzésen a 
kameruni Justin Mengolo. Ettől 
még ugyanúgy nehéz megmonda-
ni, hogy jó futballista-e vagy sem. 

Vannak szurkolók, akik szerint 
csak futni tud, focizni nem, és 
vannak, akik azt mondják, komoly 
potenciál van benne, akár pénzt 
is kereshet rajta a DVSC. Justin 
Mengolo, a kameruni gazella 
egyre inkább belopja magát a 
Loki drukkerek szívébe. Esik-kel, 
megsérül, felépül és bármeny-
nyire is esetlennek tűnik olykor, 
azért csak összeügyetlenkedett 
már 4 gólt és emellett gólpasz-
szai is voltak. A társak szerint az 
öltözőben csendes, visszahúzódó, 
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mengolo, a Loki talánya
de amúgy aranyos gyerek, aki a 
pályán sem egy hangadó típus, 
inkább szélsebes elfutásaival 
hívja fel magára a figyelmet. 

Na, igen, erre szokták mon-
dani, hogy ha ilyen adottságok 
mellett még focizni is tudna, már 
rég nem az NB 1-ben játszana. 
Kicsit hasonlít egyébként a most 
éppen Balmazújvárosban pró-
bálkozó Adamo Coulibalyra, aki 
szintén nem volt egy labdazsong-
lőr, mégis összetargoncázott két 
gólkirályi címet a debreceni évei 
alatt amellett, hogy megjárta a 
Lokival a Bajnokok Ligáját is, sőt, 
ott is betalált. Hasonló karriert 
kívánunk Justin Mengolónak, aki-
ről egyébként Herczeg András is 
azt mondta, hogy számára is egy 
talány a villámléptű szélső. 

Az mindenesetre biztató, hogy 
a sok saját nevelésű és eddig 
kitűnően teljesítő játékos mellett 
ilyen beugrói vannak a DVSC-
nek, mint Mengolo, vagy éppen a 
Vasasnak szintén két gólt vágó 
Takács Tamás. 

Lám, milyen érdekes a magyar 
futball! Éppen Varga Kevin, a sze-
zon hazai felfedezettje mondta  
–egyébként nagyon szimpatikus 
szerénységgel –, hogy gyakorla-
tilag kényszerből került be a kez-
dőbe, mert nem volt más. Ehhez 
képest már lőtt három gólt, és 
azóta is stabil tagja a csapatnak. 

Valahol ugyanez igaz 
Mengolóra és Takácsra is. Ha be-

legondolunk, egy korábbi Lokiban 
esélyük sem lett volna, nemhogy 
a kezdő csapatba, de még a 
keretbe kerülésre sem. Coulibaly 
vagy Sidibe helyére? Vagy ha még 
korábbi időszakra tekintünk visz-
sza, akkor Ilea, Kerekes Zsombor, 
vagy Bogdanovics helyett? Nem 
valószínű. 

Most éppen ilyen korszakot 
élünk a DVSC-nél, amikor Herczeg 
András vízzel főz. Még szerencse, 
hogy a szakács profi, és a fűszer-
rel is jól állunk. n
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O emlékművet avattak fel a reformáció 
500. évfordulója és a Magyar Református Egyház 
450 éves fennállása tiszteletére október 31-én, 
a reformáció emléknapján, a Nagytemplom és a 
Református Kollégium közötti Emlékkertben. Az 
eseményen részt vett Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere és Kósa Lajos, a megyei 
jogú városok fejlesztéséért felelős miniszter, Fekete 
Károly püspök és Papp László polgármester. n

O Gyásznap. A kormány 2001-ben nyilvánította 
november 4-ét nemzeti gyásznappá. 61 évvel 
ezelőtt ekkor indítottak hadüzenet nélküli 
háborút a szovjet csapatok Magyarország ellen, 
hogy vérbe fojtsák az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot. A debreceni Köztemetőnél lévő 
kopjafánál Komolay Szabolcs alpolgármester 
koszorúzta meg az emlékművet. n

Helyi értékek
A Debreceni Értéktár Bizottság helyi értékké nyilvá-
nította – kulturális örökség kategóriában – a Debre-
ceni Református Kollégium Szabó Magda Emlékhá-
zát, a Debreceni Népi Együttes munkásságát, a 29 
éves Hajdú-Bihar Megyei Lovas- és Hagyományőrző 
Sport- és Kulturális Egyesület által életben tartott 
hagyományőrző magyar királyi debreceni 2. honvéd 
huszárezredet, Béres András néprajzkutató munkás-
ságát, Sebestyénné Győrfi Anna szűrrátétkészítő 
népi iparművész és a Debreceni Regösök hagyo-
mányőrző-átörökítő munkásságát.

Az Értéktár állományát eddig is jelentős mér-
tékben gazdagította a sporthoz, sporttörténethez 
kapcsolódó értékek felvétele. Így az Eötvös Kupa, 
Kocsis Károly tornászolimpikon életműve, Molnár 
István többszörös magyar röplabdás bajnok, Tóth 
Lajos tornász, olimpiai bronzérmes sportcsillag, 
Németi (Steinhardt Gyula) birkózó, valamint Ka-
nizsa Tibor kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó 
életműve.

Az Értéktár ipari és műszaki megoldások tárgy-
körében felvett új értékké nyilvánította a Zsuzsi 
Erdei Vasutat, valamint Debrecen belvárosának 
utcahálózatát és telekstruktúráját. n

O kodály zoltán 
halálának 50., valamint 
születésének 135. évfor-
dulója tiszteletére emlék-
évet hirdetett 2017-ben a 
magyar kormány. Ennek 
apropóján adták át a neves 
zeneszerző emléktábláját 
és egy fotófalat a Kölcsey 
Központ földszinti körfolyo-
sóján. n

E-bérletek
Novembertől már vásárolhatóak úgyneve-
zett E-bérletek a DKV járataira. Az elektro-
nikus jegyrendszert Magyarországon először 
Debrecenben vezették be. Mivel az új típusú 
személyi és a diákigazolványok chippel 
vannak ellátva, ezek már alkalmasak arra, 
hogy utazásra is használjuk őket. A rendszer 
lényege, hogy egy olvasóeszközzel felismer-
hető a kártyán található kód, amihez hoz-
zárendelték a bérletszelvényt. Az ellenőrök 
a jegyvizsgálás során azt ellenőrzik, hogy a 
DKV értékesítési rendszerében a hozzáren-
delés megtörtént-e. n



500 új munkahely
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O Új elnÖk. Évzáró testületi ülést tartott a 
Debreceni Karitatív Testület november 15-én. 
Ezen új elnököt választottak: Kiss Ábel Lukács, 
a  Dorcas Szolgálat Alapítvány ügyvezető 
igazgatója egy évre kapott mandátumot, mely 
egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. 
Széles Diána alpolgármester és a tagszerveze-
tek delegált képviselői az évzáró tanácsülésen 
megköszönték a volt elnök, Balogh Barnabás 
áldozatos munkáját, amit a megalakulás óta 
eltelt 2 év során végzett.

O országJárÓ kÖrÚton méri fel a munkaerő-
piac helyzetét, és összegyűjti a szakképzés fejlesz-
tését segítő javaslatokat a Munkaadók és Gyár-
iparosok Országos Szövetsége. Az érdekképviselet 
cívisvárosi rendezvényén Barcsa Lajos alpolgármes-
ter Debrecen gazdaságfejlesztési programjáról és 
a helyi munkaerő-piaci helyzetképről beszélt. Mint 
mondta, „a munkaerőpiac a városban és a környé-
kén jobb állapotban van, mint az országos átlag, de 
nem szabad karba tett kézzel ülni, mert bőven van 
még teendő.” n

O nyitok. A Szövetség az Életen Át Tartó 
Tanulásért szervezet „Nyitok hálózat a munkaerő-
piaci kompetenciák fejlesztéséért” címmel tartott 
projektnyitó konferenciát a Kölcsey Központban 
november 8-án. A tanácskozáson Papp László Deb-
recen gazdaság- és oktatásfejlesztési stratégiájáról 
tartott előadást. „Debrecen sikeres város; képes 
biztosítani a jól képzett munkaerőt a betelepülő és 
már a városban működő cégek számára” – hangsú-
lyozta a polgármester. n

Sajtótájékoztatón mutatkozott be november 15-én 
a német Krones AG, mely 15 milliárd forintos be-
fektetéssel új gyárat épít a déli ipari parkban, ezzel 
együtt pedig 500 új munkahelyet teremt Debre-
cenben. Az eseményen, melyen részt vett Pascal 
Mannche, a Krones Hungary Kft. ügyvezetője, Tasó 
László államtitkár és Szilvássy Zoltán, az egyetem 
rektora is, Papp László polgármester hangsúlyozta: 
2017 egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési befek-
tetése a Krones német iparvállalat megjelenése. 

– Hatalmas sikernek tartom, hogy a nagyválla-
lat Debrecent választotta befektetési helyszínnek. 
Jelentős gazdaságfejlesztési ütemet diktál a város; 
az összehangolt fejlesztéseknek köszönhetően igazi 
ipari-gazdasági forradalom vette kezdetét Debre-
cenben. A tudatos építkezéssel pedig olyan pozíciót 
sikerült kiharcolni, ami nemzetközi díjakkal is páro-
sul. Ez is szerepet játszott abban, hogy a Krones AG 
minket választott. n

O megalakUlt a Nemzeti Pedagógus Kar 
hajdú-bihari képviselő-testülete. Megyénk állami 
intézményeinek óvodapedagógusai és tanárai közül 
több mint ezren szavaztak a 32 jelöltre. A Nem-
zeti Pedagógus Kar az országos érdekegyeztető 
fórumnak is tagja, tehát közvetlen beleszólása van 
az oktatáspolitikai döntésekbe. A megyei szerve-
zet elnöke Posta László, a Deák Ferenc Kollégium 
igazgatója lett. n
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Moszkvai küldöttség
Debrecen polgármestere Vinogradov Valerij 
Jurjeviccsel, Moszkva észak-keleti közigazgatá-
si körzetének prefektusával tárgyalt, aki azzal a 
szándékkal érkezett, hogy testvérvárosi kapcsolat 
kialakítását kezdeményezze. A prefektust lenyű-
gözte Debrecen; azt mondta, a város értékeit egész 
Moszkvában szeretné bemutatni. A felek megálla-
podtak abban, hogy keresik az együttműködés lehe-
tőségét oktatási, kulturális, gazdasági és turisztikai 
területeken. Ennek érdekében Vinogradov Valerij 
Jurjevics és Papp László  közös memorandumot is 
aláírt. n

Korszerű tanműhely
Új képzési központot alakított ki az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. közösen a Debreceni Egyetemmel 
és a Debreceni Szakképzési Centrummal. A Híd utcai 
épületben a műszaki és villamosmérnöki pályára 
készülő fiatalokat oktatják korszerű körülmények 
között, gyakorlatorientált módon. Az átadón Barcsa 
Lajos alpolgármester úgy fogalmazott, hogy ma 
már össze kell hangolni az oktatást a vállalati 
igényekkel. „Nagyon fontos, hogy minél több ilyen 
tanműhely létesüljön a városban, hiszen abban 
vagyunk érdekeltek, hogy azok a diákok, akik itt 
végzik a tanulmányaikat, olyan piacképes tudást 
szerezzenek, amivel azonnal el tudnak helyezkedni” 
– hangoztatta az alpolgármester. n

O felszentelték a Szent Efrém Görögkatolikus 
Óvoda felújított épületszárnyait. A Vígkedvű Mihály 
utcai beruházás 146 millió forintba került, aminek 
nagy része kormányzati támogatás. A korszerűsí-
tésnek köszönhetően kényelmesebben, négy cso-
portszobában tudják a gyermekeket fogadni. n

O ilyen lesz a strand. Az önkormányzat 
és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. különleges vizes 
élménypark építését tervezi a régi strand helyén a 
Nagyerdőn. Olyan létesítményt álmodtak meg, ami 
vonzó lesz a debreceniek és a turisták számára, 
és remek időtöltést kínál majd a gyerekeknek és a 
családoknak is. A látványterveket Bordás Péter és 
csapata, a BORD Építész Studió Kft. készítette. n

O csokonai vitéz mihály, a magyar irodalom 
egyik legjelentősebb alakja 244 esztendeje, 1773. 
november 17-én született Debrecenben. Szüle-
tésnapján a Dorottya utcai síremlékénél tartottak 
megemlékezést. A költészet szolgálatában élte 
életét – fogalmazott beszédében Lakner Lajos, a 
Déri Múzeum igazgatóhelyettese. A méltatás után 
többen is elhelyezték a megemlékezés virágait a 
költő síremlékén. A város képviseletében Komolay 
Szabolcs alpolgármester koszorúzott. n
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O meGváltozott a kÖzlekedés a belvárosban. 
Egyirányúsították a Széchenyi és Kossuth, illetve a Szent Anna 
és Miklós utcákat. A munkát szakaszosan végezték, az egyes 
szakaszokon felfestették az új útburkolati jeleket, felszerelték a 
táblákat és átállították táblákat. A nagy lélegzetű projekt novem-
ber 21-én, kedden kezdődött, s lapzártánkig, a rákövetkező hét 
keddjéig tartott.               (Fotó: Kiss Annamarie)

O befejeződÖtt a debreceni református 
oktatási intézmények fejlesztése. Kormányzati 
támogatásból, 10 milliárd forintból újult meg nyolc 
épület és kilenc intézmény, melyeknek a reformáció 
kezdetének 500. évfordulójára kellett elkészülni. 
Erről a köztársasági elnök jelenlétében emlékeztek 
meg a Nagytemplomban. Áder János – a Reformá-
tus Kollégium éves rendes közgyűlése után – Fekete 
Károly püspökkel közösen felavatta a kollégiumud-
varon elhelyezett emléktáblát. n

O pályát avattak. A Százszorszép óvoda lett 
a 250. intézmény, ahol ovisportpályát adtak át. 
Emellett a Hajó, a Kemény Zsigmond és a Pósa 
utcai óvodában is elkészült a pálya, ahol a gyerekek 
megtanulhatják a sport alapjait, képzett óvodape-
dagógusok segítségével. A beruházást az önkor-
mányzat is támogatta. Becsky István, az oktatási, 
ifjúsági és sportbizottság alelnöke azt nyilatkozta: a 
jövőben 3 és fél milliárd forintot fordítanak óvodák 
és bölcsődék fejlesztésére. n

O hálaadó istentisztelet-
tel emlékeztek meg az Árpád 
téri templom felújításáról, mely 
jóval a határidő előtt elkészült. 
A felújítást az önkormányzat 
70 millió forinttal támogatta, 
ezen kívül a város bálján befolyt 
11 millió forint és pályázati  
forrás fedezte a 100 millió  
forintba kerülő rekonstrukciót.  
Az istentisztelet után Papp László 
polgármester és Fekete Károly 
püspök a templomot építtető 
Vecsey-Brukner házaspár és a 
felújítást támogatók tiszteletére 
emléktáblát is felavatott. n

O jeGyek, bérletek. 
A várható inflációval közel 
azonos mértékben emel-
kednek a tarifák jövőre a 
debreceni tömegközlekedési 
eszközökön. A közgyűlés 
döntése szerint egy elővé-
telben váltott menetjegy 
tíz forinttal, egy tanuló és 
felnőtt havi bérlet száz-száz 
forinttal nő január 1-jétől.

O PArkolás. A képviselő-testület a parko-
lási díjakról és a parkolóövezetekről is döntött. 
A kiemelt várakozási övezetben a várakozási 
díj a jelenlegi 440 Ft/óra helyett 480 Ft/óra 
lesz. Bekerül a kiemelt díjfizetési övezetbe az 
Ady Endre út, valamint a Pallagi út II. János Pál 
pápa tér és a Nagyerdei körút közötti szakasza. 
Az ott lakók kérésére fizetős lesz 500 parkoló-
hely januártól: az I. számú díjfizetési övezetbe 
kerül az Ajtó, a Cegléd, a Haláp, a Kazinczy, a 
Kígyó, a Szombathi István, a Teleki, a Vígkedvű 
utca Haláp és Szent Anna utca közötti szakasza, 
valamint Zöldfa utca is. n
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O December 1–3.
VII. Országos Szaxofonos Találkozó a DE 
Zeneművészeti Karán.

O December 2–3., 10 és 13 óra
Zöld Mikulás. Mikulásvonat a Hortobágyon.

O December 2., szombat, 16 óra
Hannibál tanár úr. Ingyenes filmvetítés a 
Kölcsey Központban, majd beszélgetés Váró 
Kata filmkritikussal és Pólik József rendezővel.

O December 2., szombat
Jazzbarátok Köre: Sárik Péter / Luiza Zan 
duó a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 2., szombat, 9 óra
Karácsonyi ködmönujj-sütés a Józsai K. Házban.

O December 2., szombat, 10 óra
Mikulásváró műhely a Józsai K. Házban.

O December 2., szombat
Adventi programok. 10-től a Vezér utcai COOP 
bolt előtti téren. 14-től a Nagymacsi K. Házban, 
15 órától a Tégláskerti Ref. Templomban.

O December 2., szombat, 10.30
Mars-expedíció az Agórában.

O December 2., szombat, 11 óra
Száncsengő. Zenés gyermekműsor, Mikulás-
várás, kézműves-foglalkozás a Zsuzsi Erdei 
Vasúttal. Jelentkezés: (30) 490-8212

O December 2., szombat, 13 óra
Csoportos Barázdaság a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O December 2., szombat, 14 óra
Mini korcsolya készítése filcből. Kézműves 
foglalkozás a Méliusz Könyvtárban.

O December 2., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 2., szombat, 18 óra
Utazás a Föld körül. Élményvacsora Segal 
Viktorral a Hotel Lyciumban.

O December 2., szombat, 19 óra
RockMikulás az Ifjúsági Házban.

O December 2., szombat, 19 óra
Hans de Jong szaxofonhangversenye a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 2., szombat, 21 óra
Konyha-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 3., vasárnap
VII. Országos Szaxofonos Találkozó a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó + Meglepe-
tés. Menjünk el a látására!” 

O December 3., vasárnap, 10 óra
Tapogató – Firkalak. Gyerekfoglalkozás a 
Billentyűk című tárlaton a Modemben.

O December 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Az égbolt repülő 
különítményei az Agóraában.

O December 3., vasárnap, 11 óra
Csingi-lingi. Zenés gyermekprogram a Zsuzsi 
Erdei Vasúttal. Jelentkezés: 06 (30) 490-8212

O December 3., vasárnap
Adventi programok. 14 órától gyertya-
gyújtás a kismacsi, 15.30-tól a nagymacsi, 
17-től a józsai közösségi házban.

O December 3., vasárnap, 14 óra
Rejtő Jenő és az ereklyevadászok. A 
REJTŐzködő Irodalom című kiállítás finisszázsa 
a Debreceni Irodalom Házában.

O December 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O December 4., hétfő
Jazzbarátok Köre: Sárik Péter a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 4., hétfő
Vojtina Bábszínház: 9.30,11 és 14 óra: „Men-
jünk el a látására!”, 10 és 14 óra: Holle anyó 
+ Meglepetés.

O December 4., hétfő, 13 óra
Gru 3. Filmvetítés a Delta moziban.

O December 4., hétfő, 14 óra
Mikulás-műsor a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 4., hétfő, 15 óra
Könyvmoly vagyok, vállalom! Diákkonfe-
rencia felső tagozatosokak a Méliuszban.

O December 4., hétfő, 16 óra
A hit megtartó ereje. Az Erdélyi 
Fejedelemség és Debrecen című időszaki 
kiállítás megnyitója a Déri Múzeumban.

O December 4., hétfő, 19 óra 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha álom az élet 
(George Sand nyomán), bérletszünet.

O December 4., hétfő, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 4., hétfő, 19 óra
Miről apánk régen szólt. Innovatív zenés 
üzenetek paraszti kultúránkból a DE Zene-
művészeti Kamaratermében.

O December 5.–január 6.
,,…Te irányítod, Uram, sorsomat…” A Kós 
Károly Művészeti Szakgimnázium 11. A osztá-
lyának kiállítása a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából a Józsai Közösségi Házban.

O December 5.–március 31.
 A Reformáció Kelet-Európában: Erdély. 
Égerházi László fafaragó művész alkotásai a 
Déri Múzeumban.

O BILLENTYŰK. Blattner Géza 
kísérleti bábszínháza az avantgárd 
Párizsban. A Modem tárlata a  
20. századi európai avantgárd báb-
színház, valamint a hazai modern 
bábművészet megteremtőjének 
számító művész munkásságát 
mutatja be

21

O CAFÉ KODÁLY a Debreceni 
Egyetem aulájában december 5-én 
18.15-től. Vendég: Borbély Mihály 
szaxofonos és Szabó Sipos Máté 
vezető karnagy.
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O December 5., kedd
KultErdő a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 5., kedd, 9.30,11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Menjünk el a látására!”

O December 5., kedd, 10, 12 és 14 óra
Báb – Szín – Fény. Képző- és bábművészeti 
foglalkozások a Billentyűk című kiállításon 
gyerekcsoportoknak a Modemben.

O December 5., kedd, 10 óra
Stapf, stapf, Nikolaus. Csoportos foglalkozá-
sok németet tanuló ált. iskolásoknak a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 5., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti K. Házban.

O December 5., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó + Meglepe-
tés. Bérletes előadás.

O December 5., kedd, 13 óra
Láss, ne csak nézz! Diákkonferencia 
középiskolai diákoknak az Apolló moziban.

O December 5., kedd, 13 óra
Gru 3. Filmvetítés a Delta moziban.

O December 5., kedd, 15 óra
TársasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek a Méliusz Könyvtárban.

O December 5., kedd, 15 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya. 

O December 5., kedd, 16 óra
Mikulásváró családi délután a Méliuszban.

O December 5., kedd, 16.45
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre a 
Méliusz Könyvtárban.

O December 5., kedd, 17 óra
Ünnepek az ókori Egyiptomban. Előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O December 5., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 5., kedd, 17 óra
A Maticska Jenő Alkotó és Képzőművésze-
ti Kör kiállítása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O December 5., kedd, 19 óra 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha álom az élet 
(George Sand nyomán), bérletszünet.

O December 5., kedd, 19.30
Kodály parafrázisok. A Kodály Kórus Debre-
cen és Borbély Mihály szaxofonművész közös 
hangversenye a Debreceni Egyetem aulájában.

O December 6.–január 7.
Isten kertjében. Szőnyi Sándor festőművész 
jubileumi kiállítása a Belvárosi K. Házban.

O December 6–15., 10 óra
Karácsonyok külföldön.
Foglalkozások angolt és németet tanuló 
általános és középiskolásoknak a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 6., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Holle anyó 
+ Meglepetés. Bérletes előadás.
9.30,11 és 14 óra: „Menjünk el a látására!” 

O December 6., szerda, 10 és 14 óra 
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya. 

O December 6., szerda, 13 óra
Gru 3. Filmvetítés a Delta moziban.

O December 6., szerda, 16 óra
Karácsony és advent a költészetben. Ötvös 
László estje a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O December 6., szerda, 16 óra
Rizikó klub a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O December 6., szerda, 18.15
A világ és a gyógyítás új paradigmái. A ho-
lisztika és a kvantumfizika tükrében. Előadás, 
beszélgetés Kövesi Péter spirituális gyógyítóval 
az Újkerti Közösségi Házban.

O December 7., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Holle anyó + 
Meglepetés. Bérletes előadás.
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A 35 éves Józsai Díszítőművészeti Szakkör jubileumi kiállítása a DMK Józsai 
Közösségi Házában január 6-áig tekinthető meg.

9.30,11 és 14 óra: „Menjünk el a látására!” 
Szertartásszínház.

O December 7., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya. 

O December 7., csütörtök, 14 óra
Közösségi tervezés. Varga Matild előadása az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O December 7., csütörtök, 15 óra
Adventi családi délután a Családsegítő 
Központ Pacikerti Területi Irodájában.

O December 7., csütörtök, 16 óra
Mentál filmklub az Újkerti Közösségi Házban.

O December 7., csütörtök, 16.30
Lapozzunk! Könyves kör 10–14 éveseknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O December 7., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös
ségi Házban.

O December 7., csütörtök, 17 óra
Testi-lelki navigáció. Az életmódváltás alap
ja: Tudományos felfedezések az akaraterőről. 
Előadás a Méliusz Könyvtárban.

O December 8–10.
XXVII. Nemzetközi Betlehemes Találkozó. 
Dec. 8., 17 óra: megnyitó a Kossuth téren. 
Dec. 9., 9–20 óráig: a csoportok bemutatói a 
Belvárosi Közösségi Házban. Dec. 10., 9–12 óra: 
szakmai konferencia

O December 8., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Holle anyó + 
Meglepetés. 9.30,11 és 14 óra: „Menjünk el 
a látására!” 

O December 8., péntek, 10 óra
Wesselényi-lakótelepi adventi családi 
délelőtt a Tímárházban.
 
O December 8., péntek, 
Adventi családi délután: 13 órától a Homok
kerti Közösségi Házban, 15 órától az Arany 
János utcai óvodában.

O December 8., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O December 8., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Örkény István: Macskajá-
ték. Csokonai Vitéz Mihálybérlet.

O December 9–13.
Arany7 karácsonyváró programsorozat a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O December 9., szombat, 
XIII. Országos Klarinétverseny a DE 
Zeneművészeti Liszttermében.

O December 9., szombat, 16 óra 
Az ötödik pecsét. Ingyenes filmvetítés a 

Kölcsey Központban, majd beszélgetés Váró 
Kata filmkritikussal és Pólik József rendezővel a 
Kölcsey Központban.

O December 9., szombat, 9 óra
Postagalamb-kiállítás a Józsai K. Házban.

O December 9., szombat
Adventi programok. 10 órától a Csapókerti 
Közösségi Házban, Halápon (Haláp 35.), a Kis
macsi Közösségi Házban, 10.30tól a Pósa Utcai 
Református Templomban, 14 órától
a Nagymacsi Közösségi Házban, 15órától a 
Lencztelepi Református Templomban, az 
Ondódi Közösségi Házban

O December 9., szombat, 14 óra
Téli szöszmötölő. Papírdísz készítése 14–99 
éves korig a Méliusz Könyvtárban.

O December 9., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban, ill. az 
Aquaticum Szaunavilágban.

O December 9., szombat, 19 óra
Android-koncert, Quimby After a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 9., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Thuróczyb.

O December 10., vasárnap
Régiségvásár a Tescoparkolóban.
 
O December 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. ,,Menjünk el 
a látására”. 

O December 10., vasárnap
Adventi programok. 14 óra: gyertyagyújtás a 
Kismacsi Közösségi Házban, 15 óra: családi nap 

a Józsai Közöségi Házban, 16 óra: az Újkerti, ill. 
a Nagymacsi Közösségi Házban. 17 óra: adventi 
gyertyagyújtás a Józsai Közösségi Házban

O December 10., vasárnap, 15 óra
Csoportvezetők közösségi karácsonya az 
Újkerti Közösségi Házban.

O December 10., vasárnap, 16.30
Jazzkarácsony. Nagykarácsony jótékonysági 
est az Újkerti Művelődési Házban.

O December 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi
lágban.

O December 11., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: „Menjünk el a látására!”

O December 11., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya.

O December 11., hétfő, 14 óra
Kórustalálkozó a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 11., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az 
ördögök könyve. Bérletes előadás.

O December 11., hétfő, 14 óra
Unokámnak ajánlom. Öregdiákkonferencia 
az ötvenen túliaknak a Józsai Könyvtárban.

O December 11., hétfő, 16.30
Hűség mindhalálig. Boda István költő, 
újságíró verseskötetének bemutatója a DAB
székházban.

O December 11., hétfő, 18 óra
Debtech meet up a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 12–21.
Programok a Digitális Planetáriumban az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.
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Új Hullám, 2017. Debreceniek a 
művészeti egyetemeken címmel 
nyílik tárlat december 15-én, 17 
órától a b24 Galériában. Kiállítók: 
Balogh Kristóf József, Farkas Gab-
riella, Gallai Judit Ágnes, Horváth 
Villő, Kaszás Roland, Lakatos 
Gelléri Barnabás, Kővári Kamilla, 
Nagy Marcell, Papp Rebeka, Rácz 
Noémi, Sándor János, Széll Ádám, 
Sztancs Ágnes. Megnyitja: Kiss Pap 
Csilla, az MFG igazgatóhelyettese. 
(Képünkön Kővári Kamilla Vörös 
óriás c. alkotása)

O December 12., kedd 
Vojtina Bábszínház: 9.30,11 és 14 óra: „Menjünk 
el a látására!”, 10 és 14 óra: Mágyika, avagy az 
ördögök könyve. Bérletes előadás.

O December 12., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti K. Házban.

O December 12., kedd, 15 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya.

O December 12., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O December 12., kedd, 17 óra
A Maticska Alkotó és Képzőművészeti Kör 
kiállítása a Benedek Elek Könyvtárban. 

O December 12., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 12., kedd, 17 óra
Me, and Innovations in the World. 
Diákkonferencia 7–10. osztályos általános és 
középiskolai tanulóknak a Méliusz Könyvtár-
ban.

O December 12., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Ady-bérlet.

O December 13., szerda, 10 óra
Luca-napi vigadalom az Újkerti K. Házban.

O December 13., szerda, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya. Sebők 
Zsigmond-bérlet.

O December 13., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: „Men-
jünk el a látására!”, 10 és 14 óra: Mágyika, 
avagy az ördögök könyve. Bérletes előadás. 

O December 13., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya.

O December 13., szerda, 14 óra
Csapókerti közösségek karácsonya a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O December 13., szerda, 16.30
Adventi Daloló a Méliusz Könyvtárban.

O December 13., szerda, 17 óra
Középpontban az alkotó. Beszélgetés az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O December 13., szerda, 18.15
Adventi est. Batyus szeretetvendégség, 
karácsonyi szokások és dalok az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O December 13., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Soós Imre-
bérlet.

O December 14., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Holle anyó. 

Bérletes előadás. 10, 13 és 14.30: „Menjünk el 
a látására!”

O December 14., csütörtök, 13 óra
Szépkorúak karácsonya a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O December 14., csütörtök, 15 óra
Diabétesz-karácsony a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O December 14.,csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 14., csütörtök, 16 óra
Szabadrepülés. Pethő Detti könyvének 
bemutatója a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O December 14., csütörtök, 16.45
Wass Albert-mesedélután a Méliuszban.

O December 14., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O December 14.,csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Honthy-b.

O December 14.,csütörtök, 20 óra
KULTerdő Special: Háy Come Beck a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O December 15., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Bérletes ea.

O December 15., péntek
Adventi programok. 14 órától nagyerdei 
családi délután a Hunyadi-iskolában. 16 órától 
adventi teaház a Méliusz Könyvtárban, családi 
délután a Vénkerti-iskolában.

O December 15., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az 
ördögök könyve. Bérletes előadás.

O December 15., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O December 15., péntek, 17 óra
Bolgár karácsonyi koncert – Újkerti K. Ház.

O December 15., péntek, 17.30
Szatyor klub a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 15., péntek, 18 óra
Esti kaland az Agórában.

O December 15., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Téri-bérlet.

O December 16., szombat, 10 óra
Adventi rejtvényfejtő verseny a Józsai 
Fiókkönyvtárban.

O December 16., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Csillaggyár az Agórában.

O December 16., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör 
gyerekeknek a Déri Múzeumban.

O December 16., szombat, 15 óra
Karácsony hava. Adventi motolla a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O December 16., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 16., szombat, 16 óra
Élő könyvtár a Libakerti Fiókkönyvtárban.

O December 16., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szauna-
világban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 16., szombat, 19 óra 
Dupla éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben 
és a Termálfürdőben.

O December 16., szombat, 19 óra 
Csokonai Színház: Macskajáték. Csortos 
Gyula-bérlet.

O December 16., szombat, 20 óra 
Middlemist Red / The Qualitons /  
Ljubljana a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Mágyika, avagy az 
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ördögök könyve. Bérletes előadás. Babus
gató. Családi előadás.

O December 17., vasárnap, 10 óra
Szép karácsony szép zöld fája. Karácsonyi 
családi nap és ékszervásár Kathona Mónika 
népdalénekessel a Déri Múzeumban.

O December 17., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány. Az égbolt repülő 
különítményei az Agórában.

O December 17., vasárnap, 14 óra
Adventi programok. 14 órától gyertyagyúj-
tása kismacsi, 15.30-tól a nagymacsi, 17 órától 
a józsai közösségi házban.

O December 17., vasárnap, 15 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör 
felnőtteknek a Déri Múzeumban. Japán 
labdajátékok. 

O December 17., vasárnap, 16 óra
Szupersztár mazsorett és táncegyesület 
évadzáró műsora a Csapókerti K. Házban.

O December 17., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban.

O December 18., hétfő, 16 óra 
A Mathiász János kertbarátkör évzáró 
ünnepsége az Újkerti Közösségi Házban.

O December 18., hétfő, 16 óra 
Alzheimer Café a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 19., kedd, 10 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy 
az ördög három arany hajszála. 

O December 19., kedd, 14 óra
„De lelkem Isten megnyitá”. A Déri Múzeum 
Arany János-emlékkiállításának megnyitója a 
Kölcsey Központban. 

O December 19., kedd, 15 óra
TársasKedd – társasjátékklub 
felnőtteknek a Méliusz Könyvtárban.

O December 19., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O December 19., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Időfutár. Bérletszünet.

O December 20., szerda, 10 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy 
az ördög három arany hajszála. Bérletes ea.

O December 20., szerda, 13 óra
Karácsonyra készülünk. Program a Nagy-
macsi Közösségi Házban.

O December 20., szerda, 16 óra
Kreatív karácsony. Karácsonyváró kézműves 
foglalkozás kicsiknek és nagyoknak a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O December 20., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Időfutár. Bérletszünet.

O December 21.,csütörtök, 10 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy 
az ördög három arany hajszála. Bérletes ea.

O December 21., csütörtök, 14 óra
Adventi beszélgetés a Nyugdíjasok Házában.

O December 21., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O December 21., csütörtök, 17 óra
Évadzáró karácsonyi koncert a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O December 21.,csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Időfutár. Bérletszünet.

O December 21., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 21.,csütörtök, 19 óra 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Júlia – Pár
bszéd a szerelemről. Bérletszünet.

O December 22., péntek, 16 óra 
Antonia Vailemezbemutató a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 22., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O December 22., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Molnár Ferenc: Játék a 
kastélyban. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O December 23., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 23., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban.

O December 23., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Budapest Klezmer Band 
koncertje. Bérletszünet.

O December 23., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Játék a kastélyban. 
Thuróczy Gyula-bérlet.

O December 24., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O December 26., kedd, 22 óra 
Kistehén, Tesco Disco – Nagyerdei Víztorony.

O December 27., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Családi 
előadás.A virágot lépő lány. Családi előadás.

O December 27., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Játék a kastélyban. 
Mensáros László-bérlet.

O December 28., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó. Családi 
előadás. A virágot lépő lány. Családi előadás.

O December 28.,csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 28., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Játék a kastélyban. 
Latinovits Zoltán-bérlet.

O December 29., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Játék a kastélyban. Téri 
Árpád-bérlet.

SUBICZ A SIKKBEN. Jön a Subtones: december 14én 20 órától a Sikk Klubban 
lépnek színpadra. A Subicz Gábor trombitás által vezetett különleges alakulat 
elegáns, de koszos zenéje leginkább olyan, mint James Bond, aki az egyébként 
tökéletes szabású öltönyében vérzik. Ha műfajilag szeretnénk behatárolni, 
akkor soulos elemekkel tarkított nujazzfunk. Subicz Gábor szerzeményei 
mellett hallhatunk jazz standardeket, elfeledett popgyöngyszemeket, de akár 
rajzfilmzenéket is – egyedi hangszerelésben, különleges átiratban.
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O Január 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban, ill.
az Aquaticum Szaunavilágban.

O Január 21., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány az Agórában.

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

O Január 22., hétfő, 10 óra
Rendhagyó tárlatvezetések az Arany János-
emlékkiállításon a magyar kultúra napján a 
Kölcsey Központban. 

O Január 23., kedd
Gőgös Gúnár és barátai. 90 éve született 
Varga Katalin. Kiállítás a magyar kultúra napja 
alkalmából a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Január 23., kedd, 10 óra
Csoportos foglalkozások a Méliuszban: 
Külföldön élő magyarok a kultúránkért. 
Fordított (b)irodalom – A magyar kultúra 
napja.

O Január 23., kedd, 11 óra
Lackfi János költő tárlatvezetése az Arany 
János-kiállításon a Kölcsey Központban.

O Január 23., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelv
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka 
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mind
össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfe
dezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye korosztályá
ban egyedülálló.

Könnyedén, háromnégy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan
anyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem 
veheti át diplomáját!) 

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelv vizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, il
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban 
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagy sikerű  
tankönyveinek bemutatója  
Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
A tananyagok megtekinthetők és  
21 990 Ftos egységáron megvásárolhatók:

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett (Kossuth u. 59.)

2017. DECEMBER 4-ÉN (hétfő) 17–19 ÓRÁIG, 
és DECEMBER 9-ÉN (szombat) 10–12 ÓRÁIG.

Infó és megrendelés:
Hudi Tibor, 06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

1+1+1 AKCIÓ! –50%  1 db tananyag  + 1 db online gyakorló + 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most  27.990 Ft

JÖNNEK A BETLEHEMESEK. Már 27. al-
kalommal gyűlnek össze a Kárpát-medence 
magyar betlehemjáró közösségei. Decem-
ber 8-án 17 órakor a Kossuth tér lesz a 
Nemzetközi Betlehemes Találkozó megnyi-
tójának helyszíne. Másnap, 9-én 9 és 20 óra 
között a csoportok bemutatókat tartanak 
a Belvárosi Közösségi Házban és külső 
helyszíneken. December 10-én 9 és 12 óra 
között szakmai konferenciát rendeznek az 
eddigi találkozók eredményeiről, a gyűjtés, 
a rögzítés és a nyilvánosság biztosításának 
lehetőségeiről „A Kárpát-medence szakrális 
dramatikus szokáshagyománya, mint élő 
nemzeti kincs” címmel.

O Január 24., szerda, 18.15
A csi-kung. Előadás, bemutató, gyakorlás Gara 
Kata csi-kung oktatóval az Újkerti K. Házban.

O Január 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 26., péntek, 18 óra
Esti kaland az Agórában.

O Január 27., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Szauna-
világban.

O Január 28., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány az Agórában.

O Január 28., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Január 29., hétfő, 19 óra
Miről apánk régen szólt. Innovatív 
zenés üzenetek paraszti kultúránkból a DE 
Zeneművészeti Kamaratermében.

O Január 31., szerda, 16.30
Hogyan ne váljunk áldozatokká? 
Bűnmegelőzési tanácsok a Petőfi Emlékkönyv-
tárban.
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O December 30., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 30., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban.

O December 30., szombat, 20 óra 
Kistehén a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 30., szombat, 20 óra 
Csokonai Színház: A Lutherek. Bérletszünet.

O December 31., vasárnap, 15 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 31., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban.

O December 31., vasárnap, 17 óra
Óévbúcsúztató szilveszteri mulatság a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O December 31., vasárnap, 19 óra 
Csokonai Színház: A Lutherek. Bérletszünet.

O December 31., vasárnap, 19 óra
Szilveszteri bál a Csapókerti K. Házban.

O December 31., vasárnap, 21 óra
Boldog Új Évet, Debrecen! Utcabál a Kossuth 
téren a REDProdukció zenekarral. Sztárven-
dégek: Auth Csilla, Erox Martini. Házigazda: 
Fazekas László. Éjfélkor tűzijáték.

O Január 3., szerda, 16 óra
Erdély; Torockó és vonzáskörzete. Hatvani 
Lajos vetített képes előadása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Január 4., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 6., szombat 
Kreatív tudomány: Vicces hangok az 
Agórában.

O Január 6., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 6., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban, ill. a Hotel Lyciumban.

O Január 7., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány. Az égbolt repülő 
különítményei az Agórában.

O Január 9., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

O Január 9., kedd, 16.45
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre a 
Méliusz Könyvtárban.

O Január 10., szerda, 16 óra
Rizikóklub a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Január 10., szerda, 18.15
Mit hoz az új esztendő? Előadás, beszélgetés 
2018 horoszkópjáról Borsos László asztrológus-
sal az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 11., csütörtök, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éves-
eknek a Méliusz Könyvtárban.

O Január 11., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 12., péntek, 18 óra
Esti kaland az Agórában.

O Január 13., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavi-
lágban.

O Január 13., szombat, 19 óra 
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Január 14., szombat, 
Kreatív tudomány. Márványozzunk tejjel az 
Agórában.

O Január 14., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány az Agórában.

O Január 14., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Január 16., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliuszban.

O Január 16., kedd, 19.30
Triumvirátus. A Kodály Filharmónia koncertje 
a Kölcsey Központban.

O Január 17., szerda, 18.15
Felállni, újrakezdeni. A változások és 
krízisek hatásai, jelentősége az életünkben
Kövesi Péter előadása az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Január 18., csütörtök, 16.45
Wass Albert-mesedélután a Méliuszban.

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

O Január 19., péntek, 17 óra
A magyar kultúra napjához kapcsolódó 
zenei rendezvény a Méliusz Könyvtárban.

O Január 20., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

MITOLÓGIA ÚJRATÖLTVE. Olga 
Tobreluts a szentpétervári képző-
művészet meghatározó szereplője 
debreceni kiállításán több önálló 
történettel jelentkezik a Modemben. 
Sorozatain – többek között – szerepel 
a feltámadás története; Kandinszkij 
művészetelméletének továbbgon-
dolása a pont és a vonal viszonyrend-
szeréről; a Henrik Ibsen drámájából 
kiinduló világnézeti különbözőségek 
tárgyalása, valamint megjelennek a 
mitológiai cselekmények is.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelv
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka 
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mind
össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfe
dezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye korosztályá
ban egyedülálló.

Könnyedén, háromnégy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan
anyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem 
veheti át diplomáját!) 

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelv vizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, il
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban 
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagy sikerű  
tankönyveinek bemutatója  
Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
A tananyagok megtekinthetők és  
21 990 Ftos egységáron megvásárolhatók:

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett (Kossuth u. 59.)

2017. DECEMBER 4-ÉN (hétfő) 17–19 ÓRÁIG, 
és DECEMBER 9-ÉN (szombat) 10–12 ÓRÁIG.

Infó és megrendelés:
Hudi Tibor, 06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

1+1+1 AKCIÓ! –50%  1 db tananyag  + 1 db online gyakorló + 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most  27.990 Ft

Here I stand plakátkiállítás, Méliusz  
Könyvtár 
– december 8-áig

REJTŐzködő irodalom, Debreceni Irodalom 
Háza 
– december 10-éig

Fábri Zoltán tárlata, Kölcsey Központ 
– december 10-éig

Árvai Anikó és Vetró Mihály 
nemezművesek kiállítása, Tímárház 
– december 15-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Adventre hangolva, Újkerti Közösségi Ház 
– december 15-éig

Adventi kiállítás és vásár, Hal Köz Galéria 
– december 22-éig

Világjáró klub fotókiállítása, Élettu-
dományi Galéria 
– december 31-éig

Makai Imre kiállítása, Elméleti Galéria 
– december 31-éig
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O Január 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban, ill.
az Aquaticum Szaunavilágban.

O Január 21., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány az Agórában.

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

O Január 22., hétfő, 10 óra
Rendhagyó tárlatvezetések az Arany János-
emlékkiállításon a magyar kultúra napján a 
Kölcsey Központban. 

O Január 23., kedd
Gőgös Gúnár és barátai. 90 éve született 
Varga Katalin. Kiállítás a magyar kultúra napja 
alkalmából a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Január 23., kedd, 10 óra
Csoportos foglalkozások a Méliuszban: 
Külföldön élő magyarok a kultúránkért. 
Fordított (b)irodalom – A magyar kultúra 
napja.

O Január 23., kedd, 11 óra
Lackfi János költő tárlatvezetése az Arany 
János-kiállításon a Kölcsey Központban.

O Január 23., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méliusz Könyvtárban.

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

O ÖRÖKSÉGÜNK. Csat
is. n

O DEBRECEN ZÖLD ÉKE. E c
ban.

„Laci
n. n
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hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka 
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össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfe
dezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye korosztályá
ban egyedülálló.

Könnyedén, háromnégy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan
anyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem 
veheti át diplomáját!) 

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelv vizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, il
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban 
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagy sikerű  
tankönyveinek bemutatója  
Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
A tananyagok megtekinthetők és  
21 990 Ftos egységáron megvásárolhatók:

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett (Kossuth u. 59.)
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JÖNNEK A BETLEHEMESEK. Már 27. al-
kalommal gyűlnek össze a Kárpát-medence 
magyar betlehemjáró közösségei. Decem-
ber 8-án 17 órakor a Kossuth tér lesz a 
Nemzetközi Betlehemes Találkozó megnyi-
tójának helyszíne. Másnap, 9-én 9 és 20 óra 
között a csoportok bemutatókat tartanak 
a Belvárosi Közösségi Házban és külső 
helyszíneken. December 10-én 9 és 12 óra 
között szakmai konferenciát rendeznek az 
eddigi találkozók eredményeiről, a gyűjtés, 
a rögzítés és a nyilvánosság biztosításának 
lehetőségeiről „A Kárpát-medence szakrális 
dramatikus szokáshagyománya, mint élő 
nemzeti kincs” címmel.

O Január 24., szerda, 18.15
A csi-kung. Előadás, bemutató, gyakorlás Gara 
Kata csi-kung oktatóval az Újkerti K. Házban.

O Január 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 26., péntek, 18 óra
Esti kaland az Agórában.

O Január 27., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Január 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Szauna-
világban.

O Január 28., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány az Agórában.

O Január 28., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Január 29., hétfő, 19 óra
Miről apánk régen szólt. Innovatív 
zenés üzenetek paraszti kultúránkból a DE 
Zeneművészeti Kamaratermében.

O Január 31., szerda, 16.30
Hogyan ne váljunk áldozatokká? 
Bűnmegelőzési tanácsok a Petőfi Emlékkönyv-
tárban.



O lutHerek A CsokonAIbAn. Ragtime-opera: ez a Lutherek definíciója. S hogy milyen is ez valójában? Mint a Dehir kritikájában 
olvasható, a színpad egyik fele kocsma, ahol a zenekar nagy lendülettel muzsikál, közben táncosok kerülnek elő, mi pedig élvezzük a zenét, a 
látványt. Középen kövér telihold ragyog, a színpad másik felén pedig lakóház magasodik, melyet reflektorok festenek színesre. Tulajdonkép-
pen azt is mondhatnánk, egy remek koncerten vagyunk, ahol az előadást néhány prózai betét színesíti. A látvány lenyűgöző; pazar díszletek, 
dinamikus táncjelenetek és dögös örömzene teremtenek összhangot. A főbb szerepekben Biri Gergelyt, Nagy Kírát, Mudrák Mariannt, Kovács 
István és Sárközy-Nagy Ilonát láthatjuk. Rendező: Gemza Péter.

Hogy mi a Mágyika? Az bizony az ördögök félel-
metes és nagyhatalmú varázskönyve, ami 

egy szempillantás alatt teljesíti minden 
kívánságod. Ahhoz, hogy ez a könyv a 
tiéd legyen, szinte semmit sem kell 
tenned, csupán kijárni a garabonciá-
sok tizenhárom iskoláját, megküzdeni 

a fekete táltosbikával, sárkányhúst 
szerezni, hogy az megvédelmez-
zen a kénköves lángoktól, végül 
leugrani a pokolba kilenc napra, 
hogy rendet tegyél a szemtelen 
ördögök között. 

Ha nincs ennyi időd, vagy 
még nem állsz készen arra, 
hogy főállású garabonciássá 
válj; kezdetnek az is elég, ha 
a bábszínházban megnézed, 
hogy csinálja ezt egy profi – 
nevezetesen Bugyi András, a 
híres Hatvani professzor ta-
nítványa és egyetlen szolgája, 
amatőr mágus és hivatásos 
hazudozó.

A Mágyika, avagy az 
ördögök könyve című előadást 

6 éves kortól ajánlja a Vojtina 
Bábszínház. n

O műsorváltozás. Megváltozott a Kodály Filharmónia jövő 
január 16-i, Triumvirátus című koncertjének programja! A Napló-bér-
letben korábban erre az alkalomra meghirdetett hangversenyműsor 
helyett az alábbi művek csendülnek fel a Kölcsey Központ Nagyter-
mében, 19.30 órától: Bartóktól a Magyar képek, Liszt Ferenc Esz-dúr 
zongoraversenye, Kodálytól a Nyári este és a Concerto. Az est szólistája 
Fejérvári Zoltán; közreműködnek a Kodály Filharmonikusok. A koncertet 
megelőzően, 18.15 órától – a Café Kodály közönségtalálkozó soron 
következő alkalmán – többek közt a fiatal zongoraművésszel, valamint 
a Kodály Filharmónia első karmesterével, a hangversenyt vezénylő 
Kovács Lászlóval lesz beszélgetés Gróf Miklós vezetésével a Zöld Kilincs 
művészeti kávézóban, a Modem épületében. n

O a kÖztünk élő arany. A költőt ismerjük, de 
ismerjük-e az embert, teszi fel a kérdést a Déri Múzeum Arany János-
emlékévhez kapcsolódó kiállítása. Milyen volt, mint családapa, barát, 
tanító, hivatalnok vagy akadémikus? Kizárólag e kiállítás kedvéért ír 
Lackfi János költő új verseket, melyek a költő előadásában hallhatóak 
is lesznek. A látogatók maguk is részesei lehetnek a kiállításnak, fehér 
táblára írhatják-rajzolhatják ugyanis majd saját gondolataikat. 

A Déri Múzeum emlékkiállítása – „De lelkem Isten megnyitá” –  
A köztünk élő Arany János címmel december 19-étől látogatható a 
Kölcsey Központban. n
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Az ördögök könyve  
kinyílik a Vojtinában

O koncert a kistemplomban. Új al-
bumával készül Debrecenbe az ismert kon-
certorgonista, Rákász Gergely. A művész 
december 10-én a Református Kistemp-
lomban mutatja be Christmas című leme-
zét, amelyben a komolyzene és a karácso-
nyi hangulat vegyül.



Városrészi családi programok
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Debrecenben már hagyomány, hogy 
ka rácsony előtt a városrészekben adventi 
családi programokkal, közösségi rendez-
vényekkel várják a környéken élőket.

O December 2.
10–12 óra: Vezér utcai családi délelőtt a Coop 
áruház előtti téren 
14–17 óra: nagymacsi adventi délután a 
közösségi házban
15–17 óra: tégláskerti adventi családi 
délután a református templomnál

O December 7.
15–17 óra: paci adventi délután a Gyermek-
védelmi és Családsegítő Központ irodájánál

O December 8.
10–13 óra: Wesselényi-lakótelepi adventi 
családi délelőtt a Tímárházban
13–16 óra: homokkerti családi délután a 
közösségi házban
15–17 óra: adventi családi délután az Arany 
János Óvodában

O December 9.
10 óra: halápi adventi családi nap a volt 
Bokorhegyi Iskolánál

10–12 óra: kismacsi adventi családi délelőtt a 
közösségi háznál
10.30–12.30: Nagysándor-telepi adventi 
családi délelőtt a Pósa utcai ref. templomnál
15 óra: Lencz-telepi adventi családi délután a 
református templomnál
15–18 óra: ondódi adventi családi délután a 
közösségi házban

O December 10.
15–18 óra: józsai adventi családi nap a 
közösségi házban
16 óra: újkerti adventi családi délután a 
közösségi házban

O December 12.
14–16 óra: csapókerti adventi délután 
gyerekeknek a közösségi házban

O December 15.
16–18 óra: vénkerti adventi családi délután a 
Vénkerti-iskola aulájában
14–16 óra: nagyerdei adventi családi délután 
a Hunyadi-iskolában

O December 16.
14–16 óra: dombosi adventi családi délután 
az óvodánál

Adventi 
koncertek

Idén is remek hangversenyekkel 
hangolódhatunk az ünnepre. Nyári Károly 
11-én 19 órától virtuóz zongorajátékával, 
különleges énekhangjával és karizmatikus 
egyéniségével varázsolja el a közönséget 
a Nagytemplomban. A művész sztárven-
dégei a White Cristmas-koncerten Malek 
Andrea, Nyári Aliz és Nyári Edit.

18-án este az immár 70 éves 
Charlie érkezik, a Nézz az ég felé, a New 
York, New York, a Zenegép, a Könnyű 
álmot hozzon a szél és számtalan sláger 
előadója. A koncerten a Generál és a Tátrai 
Band éveiből is felcsendülnek majd dalok. 
Sztárvendége Veres Mónika Nika lesz a 
Nagytemplomban.

Karácsonykor, 26-án este a Kölcsey 
Központban a Csík zenekar és fúvós 
zenész barátaik varázsolják emlékezetessé 
az ünnepet.

Jegyek a Fórum Camel márkabolt-
jában, a Kölcsey Központban, a Tourin-
form-irodában és a Napló székházában 
vásárolhatók, ill. a gag.jegy.hu címen.



A Debrecentől mindössze negyven kilométerre 
találha
éri. 
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Feltáruló 
magyar 

múlt

tourinform-iroda
Piac u. 20.,  (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu

Művelődéstörténeti szabad 
esték sorozata indul eReDő 
címmel a Belvárosi Közös-
ségi Házban. A szervezők 
– a Motolla Egyesület, a 
Debreceni Néri Szent Fülöp 
Alapítvány és a DMK – azo-
kat a friss kutatási eredmé-
nyeket, meggyőző történeti, 
régészeti, néprajzi, művé-
szet- és művelődéstörténeti 
adatokat szeretnék felvo-
nultatni, melyek  igazolják, 
hogy a szkíta–hun–magyar 
művelődési folyamatosság 
nem „krónikás kitaláció”. 

Belépődíj nincs, de 
számítanak a hallgatóság 
támogatói hozzájárulására. 

Október 18-án, 18.30-tól  
Szántai Lajos művelődésku-
tató, 25-én Makoldi Miklós 
régész tart előadást.

A D
yen. n

Búcsú az aranytól

Őszi programok Hortobágyon
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O A mesemonDó születésnAPjA. Hamarosan ismét Debrecenben láthatjuk-hallhatjuk 
Berecz Andrást, aki a Kölcsey Központban ezúttal, hatvanadik születésnapját ünnepelve idézi 

meg harmincöt éves pályafutását. Műsorát nagyapja, Tanka Gábor nótáival indítja, majd 
nagykunsági, dél-erdélyi, bihari, szatmári, gyimesi, gyergyói, mezőségi, csuvas,  

kalotaszegi dalok és táncok következnek. Természetesen mesél is majd: a meséről,  
az első hangszerről, a pisztrángfogás lehetetlenségéről, és Hazug Pistáról  

meg a hosszú életről, november 6-án, 19 órától kezdődő estjén.
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December 2-án nyílik a régi 
városháza kapuja is, 15 órától a 
200 éves debreceni cukrászatot 
is dicséri a debreceni míves édes 
házikó és az abban kóstolásra 
kínált bejgli. A mézeskalácsból 
megformált Debrecen szíve várja 
a mézeskalács szívekkel csatlako-
zókat, a Galiba Gyermekfesztivál 
csoportjaink kiskarácsonyfái is 
ekkor öltöznek díszbe, fél 5-től 
és fél 6-tól Sáli Levente élő 
homokanimációja lesz látható. 

A közös gyertyagyújtások 
sora december 3-ával kezdődik. 
Délelőtt 10-től a hortobágyi és 
Hortobágy „mellyéki” pászto-
rok érkeznek Debrecenbe, hogy 
a Kistemplom istentiszteletén 
pásztortűzről gyújthassák meg 
az adventi koszorú első gyer-
tyáját. A pásztoradvent során a 
gyergyószárhegyi Kájoni János 
Gyermekotthon lakói is közremű-
ködnek, s a Révész téren tálalt 
meleg étel megvásárlásával Böjte 
Csaba ferences szerzetes pásztori 
munkáját támogathatjuk. Délután 
4-től a régi városháza is a pász-
toradvent helyszíne lesz.  
A pásztortűz lángját – a pászto-
rokkal együtt – az énekes hagyo-
mányőrzők és a történelmi egy-
házi felekezetek püspökei viszik 
a Kossuth térre, ahol 17 órától 
a gólyalábas térjátékban, az an-

gyali üzenet mellett, a családdá 
formálódás lesz a vezérgondolat, 
a további gyertyagyújtásokon 
József, Mária és Jézus alakja. 
Papp László polgármester adventi 

rög katolikus érsek-metropolita,  
Fabiny Tamás evangélikus püspök 
és Fekete Károly református 
püspök adventi üzenete. 18 órától 
a Nagytemplomban Mike Ádám–
Fekete Dániel Hereditas nostra 
(Örökségünk) című zsoltárkantá-
tájának ősbemutatója kezdődik a 
reformáció 500. évfordulójának 
tiszteletére. 

December 10-én 17 órától 
Asztalos Richárd evangélikus és 
Sipos Barnabás ortodox pap szol-
gálnak a Kossuth téren, a Szent 
Háromság Magyar Ortodox Temp-
lom Kórusa énekel, majd Barcsa 
Lajos alpolgármester osztja meg 
velünk gondolatait, a Nagytemp-
lomban a Nagytemplomi ifjúsági 
zenekar várja az érdeklődőket. 

December 17-én 17 órától 
Püskiné Szécsi Judit református 
és Pető Albert baptista lelki-
pásztor szolgálnak, Széles Diána 
alpolgármester szól a város 
nevében, s itt lesz a Makám 
együttes is. 

December 23-án 17 órától  
Krakomperger Zoltán római kato-
likus, Nagy Gábor református és 
Zuró József görög katolikus pap 
adventi üzenetével készülhetünk 
a negyedik gyertya meggyújtá-
sára, Komolay Szabolcs alpol-
gármester gondolatait követően 
a Betlehemből érkező lángról 
gyújtott mécsesek osztása és a 
kántálás zárja a nagy közösség-
ben megélhető alkalmak sorát. 

A Kossuth téri gyertyagyújtá-
sokat a régi városházától induló 
énekes vonulás előzi meg (16.45), 
az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház, a 
Kuckó Művésztanya, a Debreceni 
Népi Együttes és az Ady Endre 
Gimnázium diákjai állandó közre-
működői az alkalmaknak. n

advent 
Debrecenben

O szép karácsony szép zÖld fája. Kathona Mónika 
népdalénekes rövid műsora indítja a Díszteremben a Déri Mú-
zeum ünnepi programját december 17-én 10 órakor. A dél-
után 14 óráig tartó családi napon kézműves foglalkozás vár 
minden ügyes kezű látogatót. A múzeumpedagógusok arra 
biztatnak mindenkit, készítsenek minél több különleges díszt, 
amelyekből a múzeum fenyőfájára is juthat.

Az adventi vásár kínála-
tával no vember vége óta 

találkozhatnak a debrece-
niek és a Debrecenbe láto-
gatók. 33 méter magasból, 
a Debrecen Eye magasából 

láthatják a belvárost az 
óriáskerékre ülők, köröz-

hetnek a Vili-vonattal, 
átmelegedhetnek a vásár 

kínálta forró italokkal.

gondolatai után a városi díszki-
világítás fényében hangzik el Pa-
lánki Ferenc debrecen-nyíregyházi 
megyés püspök, Kocsis Fülöp gö-



Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 8 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizs-
gálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

 sze mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-
tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.  
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal hatá-
rozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki 
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek 
tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kertész mihály-terem
Dec. 1–6. 17 óra Coco (kísérőfilm: olaf karácsonyi kalandja), 
 dec. 2-án és 3-án 14 órától, 3-án 16.30-tól is
Dec. 1–6. 19.30 (5-én nincs)  Az igazság ligája
Dec. 7–13. 15.45 (8-án és 9-én nincs)  Paddington 2.
Dec. 7–13. 17.45 (8-án, 9-én nincs), 20 óra  megjött apuci 2. 

(8-án, 11-én és 13-án nincs)
Dec. 9–10. 13.30  megjött apuci 2.
Dec. 14–20. 16.45 és 19.45 star Wars: Az utolsó jedik 

(17-én 13.45-től is)
Dec. 21–27. 13.45, 15.30, 16.45, 19.45  star Wars: Az utolsó jedik 

(24-én nincs)
Dec. 28.–jan. 3. 15.30  A legnagyobb showman 

(30-án és 31-én 13.30-tól is)
Dec. 28.–jan. 3. 17.30  jumanji – Vár a dzsungel 

(1-jén nincs) (28-án és 29-én 13.15-től is)
Dec. 28.–jan. 3. (31-én és 1-jén nincs)  star Wars: Az utolsó jedik

O soós imre-terem
November 30.–dec. 6. 15.15  Anyám mozija
November 30.–dec. 6. 17.30 és 20 óra  A Viszkis
Dec. 7–12. 15.15 Coco (kísérőfilm: olaf karácsonyi kalandja) 
Dec. 7–13. 17.30  életem legrosszabb napja 

(9-én és 10-én 13.15-től is)
Dec. 8. 18.15, 20.30 életem legrosszabb napja
Dec. 7, 9, 10, 12 17.30 életem legrosszabb napja 

(9-én és 10-én 13.15-től is)
Dec. 13. 17 óra életem legrosszabb napja
Dec. 7–12. 19.45 (8-án és 11-én nincs) A Viszkis
Dec. 14–20. 15.30, 19 óra  star Wars: Az utolsó jedik
Dec. 16–17. 13.15  testről és lélekről
Dec. 21–27. (24-én nincs) 19 óra  star Wars: Az utolsó jedik
Dec. 21–27. (24-én nincs) 13.15  Ferdinánd
Dec. 28–30., jan. 2–3. 20.15 A legnagyobb showman
Dec. 28.–jan. 3. (1-jén nincs) star Wars: Az utolsó jedik
Dec. 28.–jan. 3. 15.15  Ferdinánd  

(30-án és 31-én 13.15-től is, 1-jén nincs)

O DeÉsY ALFrÉD-terem
Dec. 1–6. 15.30  thor: ragnarök
Dec. 1–6. 18 óra  Paddington 2.
Dec. 1–6. 20 óra  Gyilkosság az orient expresszen
Dec. 7–13. 16.15 Aurora borealis – északi fény 

(9-én és 10-én 14.15-től is)
Dec. 7–10. 18.15 Az óriáskerék
Dec. 7–10. 20.15 testről és lélekről
Dec. 14–20. 16 óra megjött apuci 2.
Dec. 14–20. 18 óra Paddington 2.
Dec. 14–20. 20.15 eszeveszett esküvő
Dec. 16–17. 18.15 Az óriáskerék
Dec. 21–27. (24-én nincs) 17.45 Ferdinánd
Dec. 21–27. (24-én nincs) 13.30 megjött apuci 2.
Dec. 21–27. (24-én nincs) 15.30 Az igazi csoda
Dec. 21–27. (24-én nincs) 20 óra loving Vincent
Dec. 28.–jan. 3. 17.45 (1-jén nincs) Ferdinánd
Dec. 28.–jan. 3. 15.45 (1-jén nincs) Paddington 2.
Dec. 28.–jan. 3. 20.30 (31-én és 1-jén nincs) tökéletes hang 3.
Dec. 28–31. 13.45 loving Vincent

Star Wars: Az utolsó Jedik

Új animációs filmet készített Carlos Saldanha (Jég-
korszak, Rio, Robotok). Hőse Ferdinánd, a bika, aki 
nagyon más, mint a társai. Ferdinándot a legkevés-
bé sem érdekli a stadionok és a viadalok kegyetlen 
világa; nem akar senkit legyőzni. Ő a virágokat, a 
békességet és a végtelen mezőt szereti. Nem lesz 
könnyű dolga azonban, míg meggyőzi a világot, 
hogy egyszer egy ilyen bikára is szükség lehet...

Kevés filmet várnak annyian és annyira, mint a Star 
Wars új epizódját. Nos, december közepén megér-
kezik a következő rész, mely a klasszikus sorozatot 
fűzi tovább: Rey megtalálja Luke-ot egy Ahch-To 
nevű bolygón, előveszi a fénykardját, felé nyújtja, és 
várja, mi következik. Ígéretes, hogy a rendező Rian 
Johnson (Looper – A jövő gyilkosa), a producerek 
sorában pedig ott van J. J. Abrams is. 

Andrást (Gelányi Imre) félresikerült születésnapi 
bulija után 20 évvel fiatalabb élettársa elhagyja, 
s ezután elképesztő lavina indul. András  talál-
kozik Tibivel, egykori általános iskolai kínzójával; 
Piroskával, a szexfüggő nyugdíjassal és Istvánnal, 
az asszony szektás fiával; megismerkedik Irén-
nel, a filozófiai tanulmányokat író pénztárosnővel; 
Carmennel, az „álomszép” prostituálttal és Sanyival, 
a kemény öklű stricivel...

Életem legrosszabb napja

Ferdinánd

Filmek az Apollóban

decemberi filmkavalkád
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Megfejtéseiket január 14-éig  
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
debrecen televízió által készített  

virág virágossága című alkotásból 
sorsolunk ki két DVD-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes meg -
fejtést beküldő szerencsés olvasónk:

Berényi Irma (Karácsony György utca), 
Nagy Ágnes (Rózsahegy utca)



advent debrecenben
Családi és városrészi programok szerte a városban

újévi operett- és musicalgála
január 6-án a főnix csarnokban. fellépnek: kállay bori, feke pál, 
oszvald marika, szulák andrea, dolhai attila, peller károly

2017.
dec. 1. –
2018. 
febr. 2.

debreceni korzó
Információs kiadvány
2017. december 1. – 
2018. február 2.

 Lapigazgató: dr. szabó józsef
 Kiadó: médiacentrum debrecen kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
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 Nyomda: alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6.
 Vezérigazgató: 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.
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Operett és musical 
Január 6-án a Főnix Csarnokban a Budapesti 
Operettszínház nagyszabású újévi gálája várja a 
közönséget, ünnepi hangulattal, nagyszerű operett 
és musical dallamokkal. Felejthetetlen show műsor, 
látványos jelmezek, forró hangulat, lendületes tánc-
karral fűszerezve! Közreműködik Kállay Bori, Oszvald 
Marika, Szulák Andrea, Dolhai Attila, Feke Pál és 
Peller Károly mellett, a Budapesti Operettszínház 
Balettkara és a Kodály Filharmonikusok Somogyi-
Tóth Dániel vezényletével. A műsorban felcsendül 
többek között Strausstól az Éljen a magyar, a Kék 
Duna keringő, A cigánybáró, a Toborzó és Kálmán 
Imrétől Az ördöglovas. n

O boldoG Új évet, debrecen! Szilveszterkor, 
december 31-én 21 órától idén is utcabált rendez-
nek a Kossuth téren. A zenét a REDProdukció zene-
kar szolgáltatja, az est sztárvendégei Auth Csilla és 
Erox Martini, éjfélkor pedig tűzijáték lesz. n

O énhozzám is benézett a karácson. Pe-
tőfi Sándor 1846-os keltezésű verséből kölcsö nöz te 
kiállítása címét Zsombori Erzsébet és a Svédország-
ban élő Hella Mayer. Tárlatuk a DAB-székházban 
látható december 3. és január 8. között. n






